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УВОД

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва обележава 45 година сво-
га рада. Са намером да наставимо традицију, објављујемо биографије чланова Академије 
изабраних током последњих 15 година. Традиција чувања драгоцених података чланова 
Академије датира од 1996. када је штампана прва књига биографија допуњена потом са 
два суплемента: 2002. и 2006. године. И овог пута у суплементу се налазе биографије свих 
почасних, редовних и ванредних чланова изабраних у периоду 2006-2019. Иако написане 
сажето, по угледу на приказе биографија у претходним књигама, ове биографије довољно 
сведоче о плодном раду наших чланова, као и томе колико су они познати и признати како 
у земљи тако и широм света. Број оригиналних радова, патената, важна чланства у удру-
жењима и уредништвима, повезаност са бројним светским центрима – све су то укратко 
одлике наших уважених чланова. Избором таквих чланова подиже се углед Академије и 
Српског лекарског друштва и доприноси напретку српске медицине.

У овом суплементу се налазе биографије 125 чланова Академије. Задатак уредништва 
није био ни мало лак: требало је ускладити текстове и стилски и по обиму. Било је веома 
тешко одлучити које податке из веома плодног рада чланова изоставити, а толико тога је 
још могло бити написано! Срећом, имали смо пуно разумевање чланова Академије и уред-
ништво им на томе најтоплије захваљује.

У години јубилеја ова публикација је међу највреднијим документима активности и 
рада Академије и њених чланова.

Проф. др Нада Димковић 
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Зо ри ца Р. Ај ду ко вић 
(1964-2015)

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Ван ред ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Ни шу од 2009.

Ро ђе на 1964. у Алек син цу. Сто ма то ло шки од сек Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та 
у Ни шу за вр ши ла 1990. Спе ци ја ли ста сто ма тол ошке про те ти ке од 1998. Ма ги стар ску те зу од
бра ни ла 1999, а док тор ску ди сер та ци ју „Ева лу а ци ја на док на де осте о по ро тич не ко сти до ње 
ви ли це син те тич ким би о ма те ри ја ли ма“ 2004. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Ни шу. Од 2000. 
за по сле на на Кли ни ци за сто ма то ло ги ју у Ни шу на ко јој је би ла на чел ник Оде ље ња за сто ма
то ло шку про те ти ку (20072009). За аси стен та за пред ме те Сто ма то ло шка про те ти ка пред кли
ни ка и кли ни ка Ме ди цин ског фа кул те та у Ни шу иза бра на 2000, за ван ред ног про фе со ре 2009. 
Оба вља ла на ста ву сту ден ти ма до ди плом ских и по сле ди плом ских сту ди ја и би ла ко ор ди на тор 
ака дем ских док тор ских сту ди ја ба зич не сто ма то ло ги је. Би ла је мен тор де сет ди плом ских ра до
ва сту де на та сто ма то ло ги је.

Са рад ник у три про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је. Аутор пре ко 50 ра
до ва об ја вље них у ча со пи си ма, ци ти ра них 22 пу та (до 2009) и 27 са оп ште ња штам па них као 
са же ци. Ко а у тор јед не мо но гра фи је и пет по гла вља у мо но гра фи ја ма. Нај ве ћи на уч ни до при
нос да ла је ис тра жи ва њи ма при ме не би о ма те ри ја ла на ба зи хи дрок си а па ти та у сто ма то ло
шкој про те ти ци. Би ла је екс перт из обла сти би о ма те ри ја ла на Co lum bia Uni ver sity.

Зна чај ни ји ра до ви:

Aj du ko vić Z, Naj man S, Djor dje vić Lj, et al. Re pa ir of bo ne dis sue af ec ted by oste o po ro sis with 
hydroxyapa ti te-po lu-L-(Hap_PLLA) with and wit ho ut blood pla sma. J Bi o ma ter Appl 2005;20(2):79-90.

Aj du ko vić Z, Ig nja to vić N, Pe tro vić D, et al. Sub sti tu tion of Oste o po ro tic Al ve o lar Bo ne by Bip ha sic Cal-
ci um Phosp ha te/Poly-DL- lac ti de-co-glyco li de Bi o ma te ri als. J Bi o ma ter Appl 2007;21(3):317-28.

 Ka li ca nin B, Aj du ko vić Z. In flu en ce of sa li va me di um on fre e ing he avy me tal ion from fi xed den tu res. Sci 
To tal En vi ron 2008;397(1-3):41-5.

Aj du ko vić Z, Ja no še vić M, Fi li po vić G, Ar sić S, Ja no še vić P, Pe tro vić N. Aspects of Ort ho don tic‐Prost he tic 
Re ha bi li ta tion of Den to fa cial Ano ma li es. J Prost ho dont 2014;23(3):236-45. 

Aj du ko vić ZR, Mi ha ji lov-Kr stev TM, Ig nja to vić NL, et al. In Vi tro Eva lu a tion of Na no sca le Na no sca le 
Hydroxyapa ti te-Ba sed Bo ne Re con struc ti ve Ma te ri als with An ti mic ro bial Pro per ti es. J Na no sci Na no tec-
hnol 2016;16(2):1420-8. 

Би ла је члан СЛД Сек ци је за сто ма то ло шку про те ти ку и Дру штва за ис тра жи ва ње ма те
ри ја ла Ср би је. Би ла је члан уре ђи вач ког од бо ра ча со пи са Ac ta Sto ma to lo gi ca Na is si и ре цен зент 
не ко ли ко ча со пи са.
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Све тла на (Ра до мир) Апо сто ло вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Ни шу од 2017.

Ро ђе на 1964. у Со ко ба њи. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу за вр ши ла 1988. 
Од 1995. стал но за по сле на на Кли ни ци за кар ди о ва ску лар не бо ле сти у КЦ Ниш. Спе ци ја ли
ста ин тер не ме ди ци не од 1995. Ма ги стар ску те зу из обла сти кар ди о ло ги јe од бра ни ла 1994, 
a док тор ску ди сер та ци ју из кар ди о ло ги је 1998. са на сло вом „Прог но стич ки зна чај по ја ве Q 
зуп ца на елек тро кар ди о гра му у акут ном ин фарк ту ми о кар да” на Ме ди цин ском фа кул те ту 
у Ни шу. Од 2013. je по моћ ник ди рек то ра за струч но на уч ни рад на Кли ни ци за КВБ КЦ Ниш.

Уса вр ша ва ла се из обла сти ин те р вент не кар ди о ло ги је у Ин сти ту ту за КВБ Де ди ње, Кли
нич ком цен тру Бе о град, Кер коф Кли ни ци Не мач ка.

Би ла ру ко во ди лац јед ног про јек та Ми ни стар ства на у ке Не мач ке и са рад ник у три про
јек та Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је. Аутор 270 об ја вље них ра до ва, од то га 64 ра да 
у це ли ни, са Хин дек сом ци ти ра но сти.

Зна чај ни ји ра до ви:

Dungen HD, Apostolovic S, et al, CIBIS-ELD investigators and Project Multicentre Trials in the 
Competence Network Heart Failure. Ti tra tion to tar get do se of bi so pro lol vs. car ve di lol in el derly pa ti ents 
with he art fa i lu re: the CI BIS-ELD trial. Eur J He art Fail 2011;13(6):670-80.

Dün gen HD, Apo sto lo vić S, In krot S, et al, CI BIS-ELD In ve sti ga tors, Sub pro ject Mul ti cen ter Tri als in 
the Com pe ten ce Net work He art Fa i lu re. Bisoprolol vs. carvedilol in elderly patients with heart failure: 
rationale and design of the CIBIS-ELD trial. Clin Res Car diol 2008;97(9):578-86.

Apo sto lo vic S, Sta no je vic D, Jan ko vic-To ma se vic R, et al. Erectile dysfunction as a predictor of two-year 
prognosis in acute myocardial infarction. Car diol J 2017;24(4):393-402. 

Apo sto lo vic S, Sta no je vic D, La in scak M, et al. Regional diferences among female patients with heart failure 
from the Cardiac Insufficiency BIsoprolol Study in ELDerly (CIBIS-ELD). Car diol J 2014;21(3):265-72.

Члан СЛД од 1989. Члан Срп ског и Европ ског удру же ња кар ди о ло га, FEL LOW Европ ског 
удру же ња кар ди о ло га од 2010, члан удру же ња за Ср ча ну сла бост Ср би је и Евро пе. 
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Не бој ша (Ни ко ла) Ар се ни је вић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016. 

Ре дов ни про фе сор Фа кул те та ме ди цин ских на у ка, 
Уни вер зи те та у Кра гу јев цу од 2001. 

Ро ђен 1958. у Кра гу јев цу. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1982. 
Од 1984. ра ди на Фа кул те ту ме ди цин ских на у ка Уни вер зи те та у Кра гу јев цу. Спе ци ја ли ста за 
Кли нич ку иму но ло ги ју од 1988. Док тор ску ди сер та ци ју: „Ути цај со лу бил них про ду ка та ху
ма них кар ци но ма дој ке на функ ци је ле у ко ци та in vi tro’’ од бра нио 1993. 19962001. ди рек тор 
Ин сти ту та за за шти ту здра вља у Кра гу јев цу, 20052012. де кан Фа кул те та ме ди цин ских на у ка у 
Кра гу јев цу, 20122015. ди рек тор КЦ Кра гу је вац, 20152018. рек тор Уни вер зи те та у Кра гу јев цу. 
19962020. осни вач и ру ко во ди лац Цен тра за мо ле кул ску ме ди ци ну и ис тра жи ва ње ма тич них 
ће ли ја (Цен тар из у зет них вред но сти). Ван ред ни члан АМН СЛД од 2008.

Ру ко во ди лац два и уче сник у че ти ри ме ђу на род на про јек та. Уче ство вао или ру ко во дио 
у 11 про је ка та Ми ни стар ства за на у ку. Аутор ви ше мо но гра фи ја, уџ бе ни ка и 142 ра да ко ји су 
ци ти ра ни 4036 пу та. Хиндекс (без ауто ци та та).

Зна чај ни ји ра до ви:

Ar se ni je vic A, Mi lo va no vic J, Sto ja no vic B, Djor dje vic D, Sta no je vic I, Jan ko vic N, Voj vo dic D, Ar se ni je-
vic N, et al. Gal-3 Deficiency Suppresses Novosphyngobium aromaticivorans Inflammasome Activation 
and IL-17 Driven Autoimmune Cholangitis in Mice. Front Im mu nol 2019;10:1309. 

Mi lo va no vic J, Po po vic B, Mi lo va no vic M, Kve stak D, Ar se ni je vic A, Sto ja no vic B, Ta na sko vic I, Krm po-
tic A, Ar se ni je vic N, et al. Murine Cytomegalovirus Infection Induces Susceptibility to EAE in Resistant 
BALB/c Mice. Front Im mu nol 2017;8:192. 

Vo la re vic V, Mi lo va no vic M, Lju jic B, Pej no vic N, Ar se ni je vic N, et al. Galectin-3 deficiency prevents 
concanavalin A-induced hepatitis in mice. He pa to logy 2012;55(6):1954-64.

Vo la re vic V, Mi tro vic M, Mi lo va no vic M, Ze len I, Ni ko lic I, Mi tro vic S, Pej no vic N, Ar se ni je vic N, Lu kic 
ML. Protective role of IL-33/ST2 axis in Con A-induced hepatitis. J He pa tol 2012;56(1):26-33. 

Milovanovic J, Arsenijevic A, Stojanovic B, Kanjevac T, Arsenijevic D, Radosavljevic G, Milovanovic 
M, Arsenijevic N. Interleukin-17 in Chronic Inflammatory Neurological Diseases. Front Im mu nol 
2020;11:947.

Члан СЛД од 1982. Члан број них на уч них удру же ња и ака де ми ја и уре ђи вач ких од бо ра 
ви ше ме ђу на род них и до ма ћих ча со пи са. Пред сед ник Срп ског дру штва за иму но ло ги ју, мо ле
кул ску он ко ло ги ју и ре ге не ра тив ну ме ди ци ну.

До бит ник Награде за на уч но ис тра жи вач ки рад СЛД.
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Не над (Алек сан дар) Ар со вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2020.

Ро ђен 1962. го ди не у Бе о гра ду. Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду за вр шио 1988. Спе ци ја
ли за ци ју из ото ри но ла рин го ло ги је 1994. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Ма ги стар ску 
те зу за вр шио 1997. а док тор ску ди сер та ци ју „Kлиничке, мо ле ку лар но ен зим ске и епи де ми о
ло шке ка рак те ри сти ке ото ми ко за” од бра нио на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 2007.

За ме ник ди рек то ра Kлинике за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију, 
KЦС од 20002001. го ди не. Ди рек тор Kлинике за ОРЛ и МФХ, KЦС од 2013. го ди не. Уса вр ша
вао се на Kлиници за ОРЛ Ји кеи Уни вер зи те та у То ки ју, Ја пан, Kлиници Ла ри бо и си ер, Фран
цу ска, Уни вер зи тет ској ОРЛ кли ни ци у Бор доу, Фран цу ска. Ви ше пу та је бо ра вио на Уни вер
зи тет ској Kлиници у Бе чу, Аустри ја. Ру ко во ди лац у јед ном, уче сник у три про јек та. Об ја вио 
134 ра да, ци ти ран 150 пу та у ме ђу на род ним ча со пи си ма.

Зна чај ни ји ра до ви: 

Ba bac S, Ar so vić N. Efficacy of Epley maneuver in treatment of benign paroxysmal positional vertigo of 
the posterior semicircular canal. Voj no sa nit Pregl 2012;69(8):669-74.

Ar so vic N, To ma no vic N, Bu ku rov B. Sud den sen so ri ne u ral he a ring loss as fi rist pre sen ting symptom of 
uni fo cal Lan ger hans cell hi sti ocyto sis in tem po ral bo ne. Otol Ne u ro tol 2013;34(3):e24-5.

Ar so vic N, Ba bic B, Di mi tri je vic M, Bu ku rov B, Vu ci nic V. Oti tis me dia and fa cial pa ralysis as pre sen ting 
symptoms of pri mary mid dle ear sar co i do sis. Otol Ne u ro tol 2013;34(8):e121-2. 

Bu ku rov B, Ba bic B, Di mi tri je vic M, Fo lic M, Ar so vic N. Con ge ni tal cho le ste a to ma of the mid dle ear – 
un com mon cli ni cal pre sen ta tion. Voj no sa nit Pregl 2014;71(5):503-5.

Ba bac S, Dje ric D, Pe tro vic-La zic M, Ar so vic N, Mi kic A. Why do tre at ment fa i lu re and re cur ren ces of 
be nign pa roxysmal po si ti o nal ver ti go oc cur? Otol Ne u ro tol 2014;35(6):1105-10.

Ор га ни за тор ви ше ску по ва ОРЛ сек ци је СЛД. Се кре тар ОРЛ сек ци је СЛД од 1998. до 
2000. Ге не рал ни се кре тар Удру же ња ото ри но ла рин го ло га Ср би је од 2009. Пред сед ник Удру
же ња ото ри но ла рин го ло га Ср би је од 2015. Члан Европ ског удру же ња ото ри но ла рин го ло га 
(ЕУФОС) и Свет ског удру же ња ото ри но ла рин го ло га (ИФОС). Ре ги о нал ни се кре тар Европ ске 
ака де ми је за ото ло ги ју и не у ро о то ло ги ју (ЕАОНО) од 2012.
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At ha na si os E. At ha na si ou

Поч ас ни члан ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Ме ди кал ни он ко лог, Me ta xa Can cer Ho spi tal 
Пи реј, Грч ка

Ро ђен 1945. Ди пло ми рао на Ме ди цин ском фа кул те ту у Ати ни 1969. Спе ци ја ли за ци ју из 
ин тер не ме ди ци не за вр шио у Me ta xa Can cer Ho spi tal, Pi ra e us 1978. Док тор ску ди сер та ци ју од
бра нио на Уни вер зи те ту Ати не 1980. го ди не. По сле две го ди не ра да као ме ди кал ни он ко лог на 
Уни вер зи те ту Лон до на (19801982) на ста вио је ка ри је ру на Оде ље њу ме ди кал не он ко ло ги је у 
Me ta xa Can cer Ho spi tal, Pi ra e us где је био ди рек тор (19862010), а по то м ди рек тор ко ор ди на тор. 
Био је члан (19861998) и пред сед ник (19982000) Ко ми те та за он ко ло ги ју, Ми ни стар ства здра
вља Грч ке. 

Аутор че ти ри и ко а у тор 25 књи га, 117 ра до ва у ин тер на ци о нал ним и 42 ра да у грч ким 
ча со пи си ма.

Зна чај ни ји ра до ви:

Tsi am bas E, At ha na si ou AE, Fo ri a des PP, Ra gos V. Im pact of EG FR and ALK de re gu la tion in oral squ a-
mo us cell car ci no mas: a sig ni fi cant mo le cu lar lan dsca pe. J BUON 2017;22(1):278-9.

Syri os J, Di a man tis N, Pa nou M, Gri vas A Li a nos E, Kar vo u nis N, At ha na si ou AE. Thymic car ci no ma: 
what af er di se a se pro gres sion? J BUON 2014;19(2):581-2.

Tsiambas E, Rallis E, Papadas TA, Salemis N, Christodoulou I, Metaxas GE, Athanasiou AE, Karameris 
A. Amelanotic melanoma: A case with chr 9 monosomy. J BUON 2014;19(2):582-3.

Ata soy A, Bog da no vic G, Ala das hvi li A, Cvi je tic Z, De diu M, Cic mil-Sa ric N, Ner sesyan A, At ha na si ou 
A, et al. An in ter na ti o nal sur vey of prac ti ce pat terns and diffi  cul ti es in can cer pain ma na ge ment in So ut-
he a stern Euro pe: A Tur kish & Bal kan On co logy Gro up com mon ini ti a ti ve. J BUON 2013;18(4):1082-7.

Stat ho po u los GP, Tra fa lis D, At ha na si ou A, Bar di G, Chan dri nou H. Se ri o us He ma to lo gic Com pli ca ti ons 
Fol lo wing Er lo ti nib Tre at ment. An ti can cer Re se arch 2010;30:973-6. 

Члан је Срп ског ле кар ског дру штва, Gre ek Can cer Re la ted So ci e ti es, ASCO, ESMO, As so ci-
a tion of Can cer Physi ci ans (UK), Che mot he rapy Fo un da tion (USA), Euro pean As so ci a tion of Can cer 
Re se arch, Euro pean As so ci a tion of Ma sto logy, IASLC, EORTC. По ча сни члан New York Aca demy of 
Sci en ces, Ame ri can As so ci a tion for the Advan ce ment of Sci en ce, Ame ri can Bi o grap hi cal In sti tu te Re se-
arch As so ci a tion. Био је осни вач и пред сед ник Bal kan Union of On co logy, Bal kan School of On co logy, 
глав ни уред ник Jo ur nal of the Bal kan Union of On co logy. Члан уре ђи вач ког од бо ра ча со пи са Срп
ски ар хив и Би о ме ди цин ска ис тра жи ва ња. 

Ор га ни зо вао и до ста вљао по моћ Ср би ји и Ре пу бли ци Срп ској у ле ко ви ма и хра ни то ком 
еко ном ских санк ци ја и НА ТО бом бар до ва ња Ср би је. 
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Дра го слав (То ми слав) Ба шић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ван ред ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Ни шу од 2016.

Ро ђен 1967. у Ле сков цу. Ме ди цин ски фа кул те ту у Ни шу за вр шио 1994. Ма ги стар ску те
зу из уро ло ги је од бра нио 2001, а док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом „Ра не по сто пе ра тив не 
ва ску лар не и уро ло шке ком пли ка ци је тран сплан та ци је бу бре га од жи вог до но ра и ка да ве ра” 
2006. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Ди рек тор Кли ни ке за уро ло ги ју УКЦ Ниш од 2012. 

Уса вр ша вао се 2006. на Uni ver zi tät skli nik für Uro lo gie An na Se i ler Ha us, In sel spi tal (Берн, Швај
цар ска), 2010. на Di vi si o ne di Uro lo gia, dell’Uni ver si tà Vi ta Sa lu te San Ra fa el le (Ми ла но, Ита ли ја).

Ру ко во ди лац јед ног пројект a Огран ка СА НУ у Ни шу и са рад ник у три про јек та (СА НУ; 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ре пу бли ке Ср би је; Ме ди цин ски фа кул
тет у Ни шу). Об ја вио је са сво јим са рад ни ци ма укуп но пет мо но гра фи ја, два уџ бе ни ка и ви ше 
од 100 ра до ва чи ја ци ти ра ност из но си 131. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Ko cic G, Had zi-Djo kic J, Cu ku ra no vic-Ko ko ris J, Ga jic M, Velj ko vic A, Cu ku ra no vić R, Ba sic D, et al. 
Pre dic ti ve Mar kers for Ma lig nant Urot he lial Tran sfor ma tion in Bal kan En de mic Nep hro pathy: A Ca se-
Con trol Study. Can cers (Ba sel) 2020;12(10):2945. doi: 10.3390/can cers12102945.

Velj ko vić A, Ha dži-Đo kić J, So ko lo vić D, Ču ku ra no vić R, Ču ku ra no vić-Ko ko ris J, Ba šić D, et al. Lo cal 
and Syste mic Oxi da ti ve Stress in Bal kan En de mic Nep hro pathy Is Not As so ci a ted with Xant hi ne Oxi da se 
Ac ti vity. Oxid Med Cell Lon gev 2020 Aug 18;2020:8209727. doi: 10.1155/2020/8209727.

Lo re to C, Or lan di A, Fer lo sio A, Dji no vic R, Ba sic D, et al. Cryopre ser ved pe ni le tu ni ca al bu gi nea for 
al lo tran splan ta tion: a morp ho lo gi cal and ul tra struc tu ral in ve sti ga tion. J Sex Med 2012;9(9):2378-88. 

Ig nja to vic I, Po tic M, Ba sic D, et al. La pa ro sco pic mi ni mally in va si ve sac ro col po pexy or hyste ro pexy and 
tran sob tu ra tor ta pe com bi ned with na ti ve tis sue re pa ir of the va gi nal com part ments in pa ti ents with 
advan ced pel vic or gan pro lap se and in con ti nen ce. Int Urogyne col J 2020 Sep 8. doi: 10.1007/s00192-020-
04519-7.

Had zi-Djo kic JB, Ba sic DT. A mo di fied sig ma-rec tum po uch (Ma inz po uch II) tec hni que: analysis of out-
co mes and com pli ca ti ons on 220 pa ti ents. BJU Int 2006;97(3):587-91.

Члан СЛД од 1996, пред сед ник Уро ло шке сек ци је СЛД од 2016, пот пред сед ник СЛД од 
2019, пот пред сед ник Бал кан ске уро ло шке асо ци ја ци је од 2019, члан Европ ске уро ло шке асо
ци ја ци је (EAU) и на ци о нал ни де ле гат у EAU, члан SE GUR (So uth Eastern Gro up for Uro lit hi a sis 
Re se arch).
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Бран ко (Ду шан) Бе ле слин

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2018. 

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2018. 

Ро ђен 1964. у Шап цу. Ди пло ми рао на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
1989, за по слен од 1990. на Кли ни ци за кар ди о ло ги ју, КЦС. Докторску дисертацију „Дијагностички 
и прогностички значај функционалне процене сужења на коронарним артеријама путем 
фракционе и коронарне резерве протока код пацијената са претходним инфарктом миокарда“ 
одбранио на Медицинском факултету у Београду 2006. Ван ред ни члан АМН СЛД од 2010.

То ком 30 го ди на кон ти ну и ра ног ба вље ња на уч ним ра дом, об ја вио пре ко 850 ра до ва од 
ко јих је 110 у ре но ми ра ним ин те р на ци о нал ним ча со пи си ма (Хин декс 20, ци ти ра ност 3586); 
уче ство вао као коаутор у не ким од нај по зна ти јих сту ди ја из обла сти кар ди о ло ги је (ISCHE-
MIA, FA ME3). Глав ни уред ник уџ бе ни ка Кар ди о ло ги ја (2011) и но вог уџ бе ни ка за пост ди плом
ску на ста ву Кар ди о ло ги јакли нич ки во дич (2020).

Зна чај ни ји ра до ви:

Be le slin B, Osto jic M, Ste pa no vic J, et al. Stress ec ho car di o graphy in the de tec tion of myocar dial ische mia: 
Head-to-head com pa ri son of exer ci se, do bu ta mi ne, amd dipyri da mo le tests. Cir cu la tion 1994;90:1168-76. 

Be le slin BD, Osto jic M, Djor dje vic Di kic A, et al. Co ro nary va so di la tion wit ho ut myocar dial erec tion: Si-
mul ta ne o us he modyna mic, ec ho car di o grap hic and ar te ri o grap hic fin dings du ring ade no si ne and dipyri-
da mo le in fu sion. Eur He art J 1997;18:1166-74. 

Be le slin B, Osto jic M, Djor dje vic Di kic A, et al. In te gra ted eva lu a tion of re la tion bet we en co ro nary le sion 
fe a tu res and sr tess ec ho car di o graphy re sults: The im po r tan ce of co ro nary le sion morp ho logy. J Am Coll 
Car diol 1999;3:717-27. 

Be le slin B, Osto jic M, Djor dje vic Di kic A, et al. The va lue of frac ti o nal and co ro nary flow re ser ve in pre dic-
ting myocar dial re co very in pa ti ents with pre vi o us myocar dial in farc tion. Eur He art J 2008;29(21):2617-24.

Djor dje vic Di kic A, Te sic M, Bo sko vic N, Be le slin B. Prog no stic va lue of pre ser ved co ro nary flow ve lo city 
re se r ve by no nin va si ve tran stho ra cic Dop pler ec ho car di o graphy in pa ti ents with an gi o grap hi cally in ter-
me di a te lef main ste no sis. J Am Soc Ec ho car di o gr 2019;32:74-80.

Члан СЛД од 2011. го ди не. Био је пред сед ник Удру же ња кар ди о ло га Ср би је (20152017), 
Fel low Европ ског и Аме рич ког кар ди о ло шког дру штва; ре до ван члан Од бо ра за КВ па то ло ги ју 
СА НУ.

До бит ник је осам на гра да за на уч ни и струч ни рад из обла сти ме ди ци не и кар ди о ло ги
је, од че га се из два ја ју На гра де гра да Бе о гра да за ме ди ци ну, на гра да Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду за на уч ноис тра жи вач ки рад и Злат на ме да ља УКЦ за до при нос раз
во ју кар ди о ло ги је у Ср би ји.
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Бра ни сла ва (Ми о драг) Бе лић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор По љо при вред ног фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 2015.

Ро ђе на 1956. у Срем ским Кар лов ци ма. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду за вр ши ла 1981. Oд 19842016. стал но за по сле на у За во ду за тран сфу зи ју кр ви Вој во ди
не Но ви Сад, а по том на Де парт ма ну за ве те ри нар ску ме ди ци ну, По љо при вред ни фа кул тет, 
Но ви Сад. Спе ци ја ли ста тран сфу зи о ло ги је од 1989. и суб спе ци ја ли ста хе ма то ло ги је од 1994. 
При ма ри јус од 1998. Ма ги стар ску те зу од бра ни ла 1989, а док тор ску ди сер та ци ју „Про ме не на 
ери тро ци ти ма ве за не за ток сич но деј ство ки се о ни ка“ 1996. на Ме ди цин ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду. Од 19962002. ди рек тор За во да за тран сфу зи ју кр ви Вој во ди не.

Уса вр ша ва ла се то ком 1989, 1990, 1994, 1996 у КБЦ „Ре бро“ За греб, Лос Ан ђе ле су, Ам стер
да му и Ве не ци ји. За вр ши ла Европ ске шко ле за тран сфу зи о ло ги ју ЕСТМ (1995, 2000. и 2002).

Би ла ру ко во ди лац два и са рад ник јед ног ме ђу на род ног про јек та, ру ко во ди лац три и са
рад ник че ти ри про јек та Ми ни стар ства за на у ку Републике Србије, ру ко во ди лац два и са рад
ник два про јек та По кра јин ског се кре та ри ја та за на у ку АПВ. Аутор 500 об ја вље них ра до ва, 
ци ти ра них 80 пу та у ме ђу на род ним пу бли ка ци ја ма.

Зна чај ни ји ра до ви:

Be lić B. An ti ge ni HLA si ste ma u alo ge noj tran splan ta ci ji kost ne sr ži. Na uč ni skup–tran splan ta ci ja ma-
tič ne će li je he ma to po e ze (TMĆH). Me di cin ska aka de mi ja SLD i Udru že nje he ma to lo ga Ju go sla vi je Be o-
grad. Nov 19. 1997:1-10. 

Be lić B. HLA si stem i tran splan ta ci ja. In: Pe jin D, ured nik. Sa vre me ni tren do vi u he ma to lo gi ji. No vi Sad. 
Udru že nje he ma to lo ga Ju go sla vi je, 2000:94-107. 

Be lić B.Rezulьtatы issledovaniй an ti ge nov HLA sistemы u žiteleй av to nom no go kraя Voevodinы. 
Aktualъnыe voprosы an tro po lo gii. Beloruskaя na vu ka, Minsk. Sbor nik naučnыh tru dov.Vыpusk 2010;5: 
44-54. 

Be lić B, Cin co vić M. Uti caj tok sič nog dej stva ki se o ni ka na mem bra nu eri tro ci ta i mo guć nost pro ce ne po-
re me ća ja funk ci je cen tral nog ner vnog si ste ma. Voj no sa ni t pre gl 2011:68(7):539-43. 

Be lić B, Cin co vić RM, Plav ša N, Maj kić. Stan dar di zo va nje la bo ra to rij skog po stup ka do bi ja nja i is pi ti va-
nja kva li te ta go ve đe pla zme bo ga te trom bo ci ti ma (go ve đi PRP). No vo teh nič ko re še nje, 2017. 

Члан СЛД од 1984. и Европ ског и Свет ског удру же ња тран сфу зи о ло га. Члан пред сед ни
штва Сек ци је за тран сфу зи о ло ги ју Ср би је. Је дан од уред ни ка „Бил те на за тран сфу зи о ло ги ју“. 
Ре цен зент ча со пи са Ме ди цин ски пре глед, Срп ски Ар хив, Вој но са ни тет ски пре глед и Бил те на 
за тран сфу зи о ло ги ју. 

До бит ник Пла ке те СЛД (2002) и го ди шње На гра де за на уч но и стра жи вач ки рад (2017) 
СЛД.
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Сто јан (Сто ја н) Бер бер

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2008.

Ре дов ни про фе сор Пе да го шког фа кул те та  
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 1999. 

Ро ђен 1942, у Ви но ра чи (Ја го ди на). Ме ди цин ски фа кул тет за вр шио у Бе о гра ду 1966. 
Спе ци ја ли ста ин те р не ме ди ци не од 1976. Ма ги стар ску те зу од бра нио 1976. а док тор ску ди
сер та ци ју из кар ди о ло ги је и исто ри је ме ди ци не „Исто ри ја кар ди о ло ги је у Бе о гра ду“ 1987. на 
Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. За по слен у Оп штој бол ни ци „Др Ра ди вој Си мо но вић“ у 
Сом бо ру. Осни вач и на чел ник мо дер ног Дис пан зе ра за кар ди о ва ску лар не бо ле сти и кућ не не
ге. При ма ри јус од 1983, од 1994. ван ред ни, а од 1999. ре дов ни про фе сор на Пе да го шком фа кул
те ту у Сом бо ру. На ста ву др жао и на Тех нич ком фа кул те ту „Ми хај ло Пу пин“ у Зре ња ни ну, на 
Ви со кој здрав стве ној шко ли за вас пи та че у Но вом Са ду и на Ви со кој здрав стве носа ни тар ној 
шко ли стру ков них сту ди ја у Зе му ну (Ви сан). Од 2007. је у пен зи ји.

Аутор је и ко а у тор 136 штам па них и 68 ре фе ри са них ра до ва. Аутор је и 13 струч них 
књи га и уред ник три збор ни ка сим по зи јум ских ра до ва.

Зна чај ни је књи ге:

Бербер С. Кар ди о ло ги ја у Бе о гра ду. Нови Сад: Матица српска; 1989.

Бербер С. Диспанзер за кардиоваскуларне болести. Сомбор: Диспанзер за кардиоваскуларне 
болести; 1989.

Бербер С. Не моћ ме ди ци не или хи рур ги је. Сомбор: Дис пан зер за кар ди о ва ску лар не бо ле сти, 2000 
(1981, 1985). 

Бербер С. Цр њан ски – про ле го ме на за па то гра фи ју. Београд, Задужбина Андерејевић; 2002.

Бербер С. Ме ди цин ски спи си. Дис пан зер за кар дио ва ску лар не бо ле сти; Сом бор, 2003.

Бербер С. Исто ри ја сом бор ског здрав ства. Нови Сад: Ма ти ца срп ска; 2004.

По да ци о Сто ја ну Бер бе ру на ла зе се и у Срп ској ен ци кло пе ди ји (Но ви Сад, Бе о град, 2011).
Као књи жев ник аутор је ве ћег бро ја књи га (пе сме, при че, ан то ло ги је, сту ди је, дра ме) и 

два за па же на ро ма на („Три фу не ја“ – На гра да „Ми лош Цр њан ски“ и „Зеб ња“).
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Рад ми ла (Ни ко ла) Бла го је вић Ла зић

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019. 

Ро ђе на 1945. у Бе о гра ду, где је за вр ши ла Ме ди цин ски фа кул тет 1971. Од 1975. го ди не за
по сле на на Уро ло шкој кли ни ци. Зва ње ин те р ни сте сте кла 1981, не фро ло га 1984. го ди не. Од 1992. 
па до пен зи је би ла је на чел ник Слу жбе за тран сплан та ци ју бу бре га Не фро ло шке кли ни ке КЦС.

Струч на уса вр ша ва ња: 1984. Ospe da le San Bar to lo di Vi cen za, Ита ли ја 1985. L’Ho spi tal Pi tie 
Sal pe tri e re, Фран цу ска 1988. Ham mers mith Ho spi tal, Ује ди ње но Кра љев ство. Ру ко во ди лац у две 
ме ђу на род не и две на ци о нал не а са рад ник у че ти ри сту ди је. 

Пу бли ко ва ла 173 ра да и 11 по гла вља у мо но гра фи ја ма и књи га ма. Ци ти ра на 115 пу та.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ke zic A, Ko va ce vic S, Ra di vo je vic D, Bla go je vic-La zic R, Dju ka no vic Lj, Le za ic V. Com pa ri son of ac cep-
ted and unac cep ted li ving kid ney do nors: one-cen ter ex pe ri en ce. Ren Fail 2018;40(1):152-9. 

Ba lint B, Pa vlo vic M, Jev tic M, Hr va ce vic R, Ig nja to vic L, Bla go je vic R, Tr ku ljic M. Sim ple “clo sed-cir cu it” 
gro up-spe ci fic im mu no ad sorp tion system for ABO-in com pa ti ble kid ney tran splants. Tran sfus Ap her Sci 
2007;36(3):225-33. 

Dju ka no vić L, Le za ić V, Bla go je vić R, Ra di vo je vić D, Sto šo vić M, Si mić-Ogri zo vić S. Co-mor bi dity and 
kid ney graf fa i lu re – two main ca u ses of mal nu tri tion in kid ney tran splant pa ti ents. Nep hrol Dial Tran-
splant 2003;18(5):68-70. 

Le za ic V, Dju ka no vic Lj, Bla go je vic R, Ra di vo je vic D. Long-term out co me of kid ney tran splan ta tion in 
pa ti ents with he pa ti tis B or C po si ti ve. Clin Tran splant 2003;17(1):75-6. 

Bla go je vic-La zic R. Kid ney tran splan ta tion in Yugo sla via and ot her Bal kan co un tri es. Nep hrol Dial 
Tran splant 2001;16(6):142-3. 

Члан СЛД, ED TA, ES SOT, BAN TAO, се кре та ри ја та Не фро ло шке сек ци је, пред сед ник Сек
ци је за тран сплан та ци ју ор га на СЛД, члан УО Удру же ња не фро ло га Ср би је, члан Републичке 
комисије за ИСТ, члан Европ ског бор да за ту мо ре код тран сплан ти ра них, пот пред сед ник Ко
ми си је за тран сплан та ци ју ор га на Ми ни стар ства здра вља Ср би је, са вет ник у Упра ви за би о ме
ди ци ну. 

До бит ник Пла ке те Скуп шти не гра да Бе о гра да, При зна ња Цр ве ног кр ста Бе о гра да, две 
Пла ке те СЛД, По ве ље Сек ци је за не фро ло ги ју СЛД и Ин сти ту та за не фро ло ги ју КЦ Ниш, За
хвал ни це Удру же ња не фро ло га Ср би је и Кли ни ке за не фро ло ги ју.
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Гор да на (Мир ко) Бог да но вић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

На уч ни са вет ник од 2017.

Ро ђе на 1950. у Па у лин Дво ру, Ре пу бли ка Хр ват ска. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду за вр ши ла 1975. Од 1977. стал но за по сле на у Ин сти ту ту за он ко ло ги ју у Срем ској Ка
ме ни ци. Од 1995. до 2014. оба вља функ ци ју Управ ни ка За во да за екс пе ри мен тал ну он ко ло ги ју. 
Ма ги стар ску те зу из он ко ло ги је од бра ни ла 2000, а док тор ску ди се рат ци ју „Ан ти ок си да тив ни 
ме ха ни зми де ло ва ња про ан то ци ја ни до ла у in vi vo и in vi tro мо де ли ма“ 2008. на Ме ди цин
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Ван ред ни члан АМН СЛД од 2013.

Уса вр ша ва ла се од 19771996. на ИМИВМА, За гре бу, Ми ла ну, Бу дим пе шти, Со лу ну, Ве
ли кој Бри та ни ји. 

Ру ко во ди ла је ме ђу на род ним ИПА про јек том, Би ла ис тра жи вач и но си лац про јект них 
за да та ка у де вет про је ка та ко је је фи нан си ра ло Ре пу блич ко ре сор но ми ни стар ство.

Аутор је ви ше од 150 ра до ва ко ји су ци ти ра ни 1644 пу та, Хин декс је 21.

Зна чај ни ји ра до ви:

Bogdаnović G, Ko jić V, Đor đe vić А, et al. Modulаting аctivity of ful le rol C60(OH)22 on do xo ru bi cin-in du ced 
cyto to xi city. To xi col In Vi tro 2004;18:629-37. 

Bogdаnović G, Ju ri šić V, Krаguljаc N, et al. Chаrаcteristics of no vel myeloid pre cur sor cell li ne, PC-MDS 
estаblished from а bo ne mаrrow of the pаtient with therаpy-relаted myelodysplаstic syndro me. Leukemiа 
Reseаrch 2007;31:1097-1105. 

Bogdаnović G, Jаkimov D, Stojilj ko vić B, Ju ri šić V. The cell growth, morp ho logy аnd im mu nocytoc he mi-
stry of no vel cell li ne estаblished from а bo ne mаrrow of the pаtient with therаpy-relаted myelodysplаstic 
syndro me, en ti tled PC-MDS. Med On co lol 2007;24:419-24. 

Beаulieu А, Pon cin G, Belаid-Choucаir Z, Hum blet C, Bogdаnovic G, et al. Lep tin Re verts Pro-Аpoptotic 
аnd Аntiproliferаtive Ef ects of аlphа-Li no le nic Аcids in BCR-АBL Po si ti ve Le u ke mic Cells: In vol ve ment 
of PI3K Pаthwаy. PLoS One 2011;6(10): e25651. 

Bogdаnović G, Djor dje vić А. Cаrbon Nаnomаteriаls: Biologicаlly Аctive Ful le re ne Derivаtives. Srp Arh 
Cel Lek 2016;144:2222-31. 

Члан СЛД од 1976, Euro pean As so ci a tion for Can cer Re se arch од 1983. Члан и на ци о нал ни пред
став ник у Bal kan Union of On co logy од 1998. до 2004. Глав ни уред ник Ar chi ve of On co logy (20132015). 

До бит ник је Ди пло ме ДЛВСЛД 2010, Го ди шње на гра де за на уч ноис тра жи вач ки рад 
ДЛВСЛД 2015, Пла ке те СЛД 2013. и за хвал ни це Срп ског дру штва за ис тра жи ва ње ра ка, 2016.
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Ми ле на (Пе тар) Бо жић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2014.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 1998. 

Ро ђе на 1944. у се лу Ве ли ка Обар ска, Бо сна и Хер це го ви на. Ме ди цин ски фа кул тет Уни
вер зи те та у Бе о гра ду за вр ши ла 1972. Од 1973. би ла је стал но за по сле на у Кли ни ци за ин фек
тив не и троп ске бо ле сти КЦС у Бе о гра ду, а од 1981. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Ма ги стар ску те зу из пул мо ло ги је од бра ни ла 1977, а док тор ску ди сер та ци ју из ин фек то ло ги
јехе па то ло ги је „Кли нич ки зна чај на ла за иму но ком плек са у цир ку ла ци ји у акут ним и хро
нич ним обо ље њи ма је тре“ 1986. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Од 1993. на чел ник 
оде ље ња „Хе па ти тис 1“, а од 2007. на чел ник Цен тра за хе па то ло ги ју Кли ни ке за ин фек тив не и 
троп ске бо ле сти КЦС у Бе о гра ду. Ван ред ни члан АМН СЛД од 2008.

Уса вр ша ва ла се то ком 1983. на Uni ver sity of So ut ham pthon, Ge ne ral Ho spi tal, So ut ham pthon, 
a то ком 1988. у King’s Col le ge Ho spi tal и Royal Free Ho spi tal School of Me di ci ne, Лон дон.

Би ла је ру ко во ди лац два и са рад ник у три про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке 
Ср би је. Ра до ви су ци ти ра ни 51 пут.

Зна чај ни ји ра до ви:

Bo žić M, Mi lo še vić-Jov čić N, Čvo rić M, Ni ko lić V, To šić Lj. Kli nič ki zna čaj na la za i di na mi ka ja vlja nja 
imun skih kom plek sa u obo le lih od hro nič nog he pa ti ti sa. Srp Arh Celok Lek 1983;111:889-903. 

Bo žić M, Mi lo še vić-Jov čić N, To šić Lj, Čvo rić M. The re la tion bet we en an ti-al bu min ant bo di es and HBe-
Ag/an ti-HBe sta tus as a mar ker of HB vi rus re pli ca tion. He pa to ga stro en te ro logy 1988;35:62-4. 

Bo žić M, Mi lo še vić-Jov čić N. Mu tant ne for me vi ru sa he pa ti ti sa B: uti caj na te ži nu, le če nje i pre ven ci ju 
in fek ci je iza zva ne vi ru som he pa ti ti sa B. Ar chi ves of Ga stro he pa to logy 1996;15:164-74.

Ni ko lić A, To do ro vić V, Bo žić M, et al. Se rum in su lin-li ke growth fac tors I and II in pa ti ents with li ver 
ci rr ho sis. Clin Chem Ac ta 2000;294:169-77.

Shifman ML, Ferenci P, Puoti M, Orlandini A, Caruntu FA, Ouzan D, Bozic M, et al. T1987 Ba sa li ne 
Cha rac te ri stics and on-Tre at ment Pre dic tors of Re spon se Among Pa ti ents With Chro nic He pa ti tis C: In-
ter im re sults from Real-World pa ti ent Co horts (Prop hesys). Ga stro en te ro logy 2010;138 (suppl 1):S-843.

Члан СЛД од 1973, члан Сек ци је за ин фек тив не бо ле сти и Хе па то ло шке сек ци је СЛД, 
пред сед ник Хе па то ло шке сек ци је СЛД (20042009), ре дов ни члан Ин тер на ци о нал ног удру же
ња за ин фек тив не бо ле сти.

До бит ник је На гра де за жи вот но де ло Срп ског ле кар ског дру штва (2015). 
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Милорад (Душан) Борзановић 
(1960-2020)

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Ре дов ни про фе сор ин тер не ме ди ци не 
Сто ма то ло шког фа кул те та у Пан че ву од 2018.

Ро ђен 1960. у При зре ну. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1983. 
(про сеч на оце на 9,75). Спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не од 1991.  Ма ги стар ску те зу из кар ди
о ло ги је од бра нио 1992. на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, а док тор ску ди
сер та ци ју из кар ди о ло ги је „Ри зи ци на стан ка на пра сне ср ча не смр ти, па то ге нет ски ме ха
ни зми, прог но за и пре вен ци ја” 1993. на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у При шти ни.

Од 1996. на чел ник Оде ље ња пре о пе ра тив не при пре ме Кли ни ке за кар ди о ло ги ју и Кли
ни ке за кар ди о хи рур ги ју Ин сти ту та за кар ди о ва ску лар не бо ле сти Де ди ње у Бе о гра ду. 

Са рад ник у два про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је и глав ни ис тра жи вач 
или са рад ник у 10 кли нич ких сту ди ја. Аутор 280 ра до ва из обла сти кар ди о ло ги је, ци ти ра них 
158 пу та (до 2018).

Значајнији радови:

Peric V, Stolic R, Jo va no vic A, Gr bic R, La zic B, Sov tic SА, Bor za no vic MD. Pre dic tors of Qu a lity of Li-
fe Im pro ve ment af er 2 Years of Co ro nary Ar tery Bypass Sur gery. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2017:23 
(5):233-8.

Nezic DG   Spasic T,   Micovic SV,   Kosevic D,   Petrovic IM,   Lausevic-Vuk Lj,   Unic-Stojanovic DR, 
Borzanovic MD. Con se cu ti ve Ob ser va ti o nal Study to Va li da te Euro SCO RE II Per for man ces on a Sin gle-
Cen ter Con tem po rary Car di ac Sur gi cal Co ho rt. J Car di ot ho rac Vasc Anesth 2016;30(2):345-51.

Bor za no vić MD. Pre o pe ra tiv na pro ce na i pri pre ma. U knji zi: Mi o mir Jo vić (ured nik): Kar di o va sku lar na  
ane ste zi ja. Me di cin ski fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du. Beоgrad: Akademska misao; Beograd: 2018. str. 
139-74.

Pe ric V, Sto lic R, Jo va no vic A, Gr bic R, La zic B, Sov tic S,  Bor za no vic M. Predictors of Quality of 
Life Improvement afer 2 Years of Coronary Artery Bypass Surgery. Ann Tho rac Car di o vasc Surg 
2017;23(5):233-8. 

Pe ric VM, Gr bić R, Bor za no vic MD. Severity of Angina Is a Predictor of Long-Term Improvement of 
Quality of Life Afer Coronary Artery Bypass Grafing. Ann Tho rac Surg 2015;100(4):1506. doi: 10.1016/j.
at ho rac sur.2015.04.148.

Члан је кар ди о ло шке сек ци је SLD, LKS, UKS, Euro pean So ci ety of Car di o logy; ACRP (As so ci-
a tion of Cli ni cal Re se arch Prof es si o nals).

До бит ник је че ти ри ди пло ме – по хвал ни це у то ку сту ди ја на МФУБ; Ди пло ме СЛД (1993); 
Ди пло ме Ју го сло вен ске шко ле ул тра зву ка из обла сти  кар ди о ло ги је и ан ги о ло ги је (1995); Го ди
шњих на гра да ИКВБ Де ди ње (1997, 2003, 2004. и 2007).
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Не над Бо ро је вић 
(1950-2012)

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2010.

Ван ред ни пр о фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2005.

Ро ђен 1950. у Ба њој Лу ци. Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду за вр шио 1983, а спе ци ја ли
за ци ју уз ра ди о ло ги је 1990. Ма ги стар ску те зу од бра нио 1991, а док тор ску ди сер та ци ју “Про це
на вред но сти раз ли чи тих ре жи ма не стан дард ног фрак ци о ни са ња у ра ди о те ра пи ји ме та
ста за на ко шта ном си сте му код бо ле сни ка са кар ци но мом дој ке” 1998. го ди не на Ме ди цин
ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Од 1986. го ди не ра дио на Ин сти ту ту за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју 
Ср би је, где је од ма ја 2001. до 2010. био ди рек тор. 

Уса вр ша вао се у САД, Не мач кој и Фран цу ској. 
Био је са рад ник у шест про је ка та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је и два про

јек та ко ја је фи нан си ра ла Euro pean Or ga ni za tion for Re se arch and Tre at ment of Can cer. Об ја вио 
24 по гла вља у мо но гра фи ја ма, 54 ра да у ча со пи си ма и 18 ра до ва у збор ни ци ма ме ђу на род них 
кон гре са. Ра до ви су ци ти ра ни 27 пу та. Био је мен тор или ко мен тор за из ра ду че ти ри ма ги
стар ске те зе. 

Зна чај ни ји ра до ви:

To ma se vic ZM, Ra do se vic-Je lic L, Jo va no vic D, Mi lo va no vic Z, Je zdic S, Bo ro je vic ND. Brain me ta-
sta ses as la te bre ast can cer re lap se. Sin gle in sti tu tion ex pe ri en ce and re vi ew of the li te ra tu re. J BUON 
2009;14:225-8. 

Men ko vic N, Ju ra nic Z, Sta noj ko vic T, Ra o nic-Ste va no vic T, Sa vi kin K, Zdu nić G, Bo ro je vic N. Ra di o pro-
tec ti ve Ac ti vity of Gen ti a na lu tea Ex tract and Man gi fe rin Phytot her Res 2010;24(11):1693-6. 

Sto ja no vic S, Po pov I, Ra do se vic-Je lic L, Mi cev M, Bo ro je vic N, et al. Pre o pe ra ti ve ra di ot he rapy with 
ca pe ci ta bi ne and mi tomycin C in lo cally advan ced rec tal car ci no ma. Can cer Che mot her Phar ma col 
2011;68(3):787-93.

Vr do ljak E, Woj tu ki e wicz MZ, Pi en kow ski T, Bo doky G, Ber zi nec P, Fi nek J, To do ro vić V,  Bo ro je vić 
N, Cro i to ru A. Can cer epi de mi o logy in Cen tral and So uth Eastern Euro pean co un tri es. Cro at Med J 
2011;52(4):478-87. 

Bo ro je vić N, Vuč ko vić-De kić Lj. Etič ki ko deks na uč no i stra ži vač kog ra da u bi o me di ci ni. U: Vuč ko vić-De-
kić Lj, Mi len ko vić P, Šo bić V, ured ni ci. Eti ka na uč no i stra ži vač kog ra da u bi o me di ci ni. Be o grad: Aka de-
mi ja me di cin skih na u ka SLD, Me di cin ski fa kul tet;2002. str. 155-63. 

Био је члан СЛД, се кре тар Кан це ро ло шке и Ра ди о те ра пиј ске сек ци је СЛД у два ман да та. 
Био је члан EUSO MA, Bal kan Union of On co logy, Ari sto te les In ter u ni ver sity In sti tu te и члан уре ђи
вач ког одо бо ра ча со пи са Ar chi ve of On co logy.

До бит ник је За хвал ни це (1995), Ди пло ме (2001) и По ве ље СЛД (2007).
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Милан (Стеван) Бреберина

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2015.

Ре дов ни про фе сор хи ру р ги је Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду

Ро ђен 1949. у Но вом Са ду. Ди пло ми рао на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но
вом Са ду 1975, спе ци ја ли за ци ја оп ште хи рур ги је 1984, ма ги стар ски рад 1983, док тор ска ди сер
та ци ја „Ис тра жи ва ње вред но сти то тал не па рен те рал не ис хра не у сма њи ва њу ком пли ка
ци ја на кон опе ра ци ја ма лиг них ту мо ра ди ге стив ног трак та“ 1994. на Ме ди цин ском фа кул
те ту у Но вом Са ду. Рад ни век, до пен зи је 2014, про вео у Ин сти ту ту за он ко ло ги ју Вој во ди не у 
Срем ској Ка ме ни ци.

Уса вр ша ва ње 1989. у Royal Mar sden Ho spi tal и King’s Col le ge Ho spi tal у Лон до ну (Ве ли ка 
Бри та ни ја), 1999. у Uni ver sity Ho spi tal у Уп са ли (Швед ска).

Ру ко во ди лац два ме ђу на род на и јед ног до ма ћег на уч но и стра жи вач ког про јек та, са рад
ник у пет про је ка та. Мен тор два од бра ње на ма ги стар ска ра да и три од бра ње не док тор ске ди
сер та ци је. Уред ник две мо но гра фи је (Сто ме, Но ви Сад, 2002 и Рак де бе лог цре ва у Вој во ди
ни, Но ви Сад, 2009), на пи сао 16 по гла вља у уни вер зи тет ским уџ бе ни ци ма и мо но гра фи ја ма. 
Укуп но об ја вио 108 ра до ва.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ra do va no vić Z, Bre be ri na M, Pe tro vić T, Go lu bo vić A, Ra do va no vić D. Ac cu racy of en do rec tal ul tra-
so no graphy in sta ging lo cally advan ced rec tal can cer af er pre o pe ra ti ve che mo ra di a tion. Surg En dosc 
2008;22(11):2412-5. 

Sr dić B, Sto kić E, Ko rać A, Ukro pi na M, Ve lič ko vić K, Bre be ri na M. Morp ho lo gi cal Cha rac te ri stics of Ab-
do mi nal Adi po se Tis sue in No r mal – We ight and Obe se Wo men of Dif e rent Me ta bo lic Pro fi les. Exp Clin 
En doc ri nol Di a be tes 2010;118 (10):713-8. 

Bre be ri na M. Anal ni kar ci nom, u Kar ci nom rek tu ma (ur. Z. Kri vo ka pić), st. 505– 512, Za vod za udž be-
ni ke, Be o grad, 2012.

Ra do va no vić Z, Pe tro vić T, Ra do va no vić D, Bre be ri na M, Go lu bo vić A, Lu kic D. Sin gle ver sus do u ble 
sta pling ana sto mo tic tec hni que in rec tal can cer sur gery. Surg To day 2014;44(6):1026–31. 

Бре бе ри на М. Исто ри ја хи рур ги је на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не, Све ске Ма ти це срп ске – 
гра ђа и при ло зи за кул тур ну и дру штве ну исто ри ју. 2014;55:15 – 66. 

Ван ред ни члан АМН СЛД од 2010, пред сед ник Хи рур шке сек ци је Дру штва ле ка ра Вој во
ди не СЛД 2008–2014, пред сед ник Дру штва ко ло прок то ло га Ју го сла ви је 2011–2013, на ци о нал ни 
пред став ник Ср би је у Европ ском удру же њу ко ло прок то ло га 2008–2011.
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Ве ли бор (Ми ли ја) Ва со вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 2014.

Ро ђен 1965. у Ку ли. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду за вр шио 1991. Од 
1992. стал но за по слен у слу жби хит не ме ди цин ске по мо ћи у Ку ли а од 2000. у За во ду за фар
ма ко ло ги ју ток си ко ло ги ју и кли нич ку фар ма ко ло ги ју Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду. 
Спе ци ја ли ста ур гент не ме ди ци не од 1998, суб спе ци ја ли ста кли нич ке фар ма ко ло ги је од 2009. 
Ма ги стар ску те зу из фар ма ко ло ги је од бра нио 1996, а док тор ску ди сер та ци ју „Ути цај де ри ва
та жуч не ки се ли не на про ла зак ле ко ва у цен трал ни нер вни си стем” 1998. на Ме ди цин ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. 

Уса вр ша вао се на ме ђу на род ним ску по ви ма из обла сти фар ма ко ло ги је, ток си ко ло ги је 
и ур гент не ме ди ци не. Био је са рад ник у че ти ри про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке 
Ср би је. Аутор 200 об ја вље них ра до ва ко ји су ци ти ра ни 300 пу та у ме ђу на род ним ча со пи си ма 
и књи га ма.

Зна чај ни ји ра до ви:

Va so vić V, Ba nić B, Ja ko vlje vić V, To mić Z, Đor đe vić- Mi lić V. Ef ect of ami nophylli ne on aspi rin pe ne tra-
tion in to the cen tral ner vo us system in rats. Eur J Drug Me tab Phar ma co ki net 2008;33(1):23-30.

Va so vić V, Vuk mi ro vić S, Pje vić M, Mi kov I, Mi kov M, Ja ko vlje vić V. In flu en ce of bi le acid de ri va tes on 
tra ma dol anal ge sic ef ect in mi ce. Eur J Drug Me tab Phar ma co ki net 2010;35(1-2):75-8.

Ra ško vić A, Sti li no vić N, Ko la ro vić J, Va so vić V, Vuk mi ro vić S, Mi kov M. The pro tec ti ve ef ects of silyma rin 
aga inst do xo ru bi cin-in du ced cardiotoxicity and he pa to to xi city in rats. Mo le cu les 2011;16(10): 8601-13.

La lić-Po po vić M, Pa un ko vić J, Gru jić Z, Go lo čor bin-Kon S, Va so vić V, et al. The Ef ect of Di a be tes and 
Hyper ten sion on the Pla cen tal Per me a tion of the Hydrop hi lic Drug, Ra ni ti di ne. Pla cen ta 2016;48:144-50. 

Va so vić V, Sti li no vić N, Vuk mi ro vić S, Mi kov I, Ća la san J, Mi kov M. The ef ect of Ami nophylli ne on qu i ni di-
ne pas sa ge in to the cen tral ner vo us system of rats. In dian J Phar ma ce ut Edu Re se arch 2018;52(1):146-150. 

Члан Европ ског удру же ња фар ма ко ло га, Срп ског удру же ња фар ма ко ло га и ток си ко ло га, 
члан Удру же ња ур гент не ме ди ци не Ср би је. Члан уред ни штва ча со пи са Far ma ca Ser bi ca и АБЦ 
ургентне медицине. 

До бит ник је при зна ња СЛДДЛВ за ду го го ди шњи рад и до при нос у ра ду пред сед ни штва 
СЛДДЛВ.
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Зо ран (Ра ди во је) Ва цић

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Исто ри чар ме ди ци не.

Ро ђен 1955. у Ко сје ри ћу. Сто ма то ло шки фа кул тет за вр шио 1982. Пре вас ход но се ба ви 
исто ри јом срп ске ме ди ци не у XIX и пр вим де це ни ја ма ХХ ве ка. Ра до ви су у нај ве ћем бро ју ре
зул тат ис тра жи ва ња у до ма ћим и стра ним ар хи ви ма. Ак тив но је уче ство вао у ор га ни за ци ји 
кон гре са, сим по зи ју ма и са ста на ка ко је је Сек ци ја за исто ри ју ме ди ци не СЛД ор га ни зо ва ла у 
пе ри о ду 20092020. Уред ник је 15 књи га и збор ни ка ра до ва, ре цен зент је мо но гра фи ја, ка та ло га 
за из ло жбе, на уч них и струч них ра до ва из обла сти исто ри је ме ди ци не. Са рад ник за ме ди цин
ску стру ку про јек та Ма ти це срп ске „Срп ски би о граф ски реч ник“. 

Са оп штио је ра до ве на 18 на уч них ску по ва, об ја вио је, као је ди ни аутор или пр ви аутор 
26 ра до ва из обла сти исто ри је ме ди ци не. На ску по ви ма у ор га ни за ци ји СЛД имао је 45 са оп
ште ња ко ја ни су пу бли ко ва на.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ва цић З. Хе миј ске ана ли зе ми не рал них во да Кне же ви не Ср би је (1834–1878). Збор ник ра до ва Тре-
ћег на уч ног ску па 800 го ди на срп ске ме ди ци не, уред ник Бра на Ди ми три је вић, Бе о град, In fi ni tas, 
СЛД 2012:201-233.

Ва цић З. Др Ла за Илић (1852-1918) – Би  би бли о гра фи ја. Збор ник ра до ва Че твр тог на уч ног ску-
па 800 го ди на срп ске ме ди ци не, уред ни ци Бра на Ди ми три је вић, Зо ран Ва цић, Бе о град, СЛД 
2013:177-208.

Ва цић З. Др Еме рих Лин ден ма јер и раз вој ба ња Кне же ви не Ср би је (1836-1859). Збор ник „Др Еме-
рих Лин ден ма јер – жи вот и де ло“, уред ни ци Бра на Ди ми три је вић и Зо ран Ва цић, Бе о град, СЛД 
2013:33-62.

Ва цић З. Срп ске го ди не Лу дви ка Хир шфел да (1915–1920). Збор ник ра до ва Пе тог на уч ног ску-
па 800 го ди на срп ске ме ди ци не, уред ни ци Бра на Ди ми три је вић, Зо ран Ва цић, Бе о град, СЛД 
2014:107-41.

Ва цић З, Јо ва но вић Си мић Ј. Пи смо др Вла да на Ђор ђе ви ћа Вал та за ру Бо ги ши ћу од 27. но вем бра 
1872. го ди не. Збор ник ра до ва Сед мог на уч ног ску па „800 го ди на срп ске ме ди ци не“, уред ник Зо ран 
Ва цић, Бе о град, СЛД 2017:161-234.

Члан Скуп шти не СЛД (2015), Пред сед ни штва СЛД и Из вр шног од бо ра Пред сед ни штва 
СЛД (2019). Члан пред сед ни штва Сек ци је за исто ри ју ме ди ци не (20112015) и пред сед ник Сек
ци је од 2015. 

До бит ник По ве ље СЛД (2015).
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Рад ми ла (Ми ро љуб) Ве лич ко вић  
Ра до ва но вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Ни шу од 2019.

Ро ђе на 1961. у Ни шу, Ме ди цин ски фа кул тет у Ни шу за вр ши ла 1984. Од 1986. ра ди на 
Кли ни ци за не фро ло ги ју, КЦ Ниш. Спе ци ја ли ста кли нич ке фар ма ко ло ги је од 1993. Ма ги стар
ску те зу из не фро ло ги је од бра ни ла 1989, а док тор ску ди сер та ци ју из кли нич ке фар ма ко ло ги је 
“Ате ро ге ни ли пид ни ста тус и ле че ње ди сли пи де ми је код бо ле сни ка на ди ја ли зи” 1999. на 
Ме ди цин ском фа кул те ту у Ни шу. Од 20132017. је би ла ди рек тор Кли ни ке за не фро ло ги ју. 
Про де кан на Ме ди цин ском фа кул те ту од 2015. 

Уса вр ша ва ла се то ком 2012, 2015, 2016 и 2017 на Tri nity col le ge, Уни вер зи те та у Да бли ну, 
Уни вер зи те ту у Пе чу ју и Ли са бо ну. 

Ру ко во ди лац јед ног и са рад ник у два про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би
је и два ме ђу на род на про јек та. Аутор 280 ра до ва, ко ји су ци ти ра ни 260 пу та у ме ђу на род ним 
ча со пи си ма и књи га ма.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ve lic ko vic-Ra do va no vic R, Mi kov M, Ca tic-Djor dje vic A, et al. Gen der-de pen dent pre dic ta ble phar ma-
co ki ne tic met hod for tac ro li mus ex po su re mo ni to ring in kid ney tran splant pa ti ents. Eur J Drug Me tab 
Phar ma co ki net 2015;40(1):95-102. 

Ve lič ko vić-Ra do va no vić R, Jan ko vić S, Mi lo va no vić J, et al. Va ri a bi lity of mycop he no lic acid eli mi na tion 
in the re nal tran splant re ci pi ents – po pu la tion phar ma co ki ne tic ap pro ach. Re nal Fa i lu re 2015;37(4): 
652-8. 

Ve lič ko vić-Ra do va no vić R, Ste fa no vić N, Dam nja no vić I, et al. Mo ni to ring of an ti bi o tic con sump tion 
and de ve lop ment of re si stan ce by En te ro bac te ria in a ter ti ary ca re ho spi tal. J Clin Pharm Ther 2015;40 
(4):426-30. 

Ve lič ko vić-Ra do va no vić R, Mi kov M, Ca tić-Đor đe vić A, et al. Tac ro li mus as a part of im mu no sup pres si ve 
tre at ment in kid ney tran splant pa ti ents - sex dif e ren ces. Gen der Med 2012;9(6):471-80. 

Ve lič ko vić- Ra do va no vić R, Mi kov M, Pa u no vić G, et al. Gen der Dif e ren ces in Phar ma co ki ne tics of Tac-
ro li mus in Kid ney Tran splant Re ci pi ents. Gen der Med 2011;8(1):23-31. 

Члан СЛД од 1986, Европ ског удру же ња кли нич ких фар ма ко ло га, Европ ског удру же ња 
не фро ло га, Европ ског удру же ња за ан ти ми кроб ну те ра пи ју, Етич ког од бо ра КЦ Ниш и Ме ди
цин ског фа кул те та у Ни шу, Цен трал не ко ми си је за ле ко ве и члан пред сед ни штва Сек ци је за 
кли нич ку фар ма ко ло ги ју СЛД. 

До бит ник је на гра де СЛД (по дру жни ца Ниш) за нај бо љу мо но гра фи ју (2019).
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Жар ко Ву ко вић 
(1930-2009)

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2008.

При ма рир јус и спе ци ја ли ста со ци јал не ме ди ци не.

Ро ђен 1930. у Си ри гу. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о град за вр шио 1956. Био 
је спе ци ја ли ста со ци јал не ме ди ци не. По што се по сле не ко ли ко го ди на ра да у Три по ли ју вра тио 
и Бе о град, за по слио се у Саве зном за во ду за здрав стве ну за шти ту где је био шеф Слу жбе за 
ге рон то ло ги ју.

Нај ве ћи на уч ни до при нос дао је у обла сти исто ри је ме ди ци не. Мо дер ним на уч ним при
сту пом и кри тич ком про це ном до га ђа ја из исто ри је на ше ме ди ци не оства рио је ве ћи број зна
чај них на уч них де ла.

Зна чај ни ји ра до ви:

Vu ko vić Ž. Me di ci na i so ci o lo gi ja. So ci o lo ški pre gled 1974;8:363-73.

Ву ко вић Ж. Ста ре ње ста нов ни штва у на шој зе мљи и ак ту ел на пи та ња здрав стве не за шти те 
у на шој зе мљи. Срп Арх Цел Лек 1981;109:539-57.

Ву ко вић Ж. За ла га ње шкот ских же на у ра ту у Ср би ји 1915-1918. го ди не. Срп Арх Цел Лек 
1981;109 959-67. 

Ву ко вић Ж. Срп ско ле кар ско дру штво 1872–2002 – исто ри о гра фи ја здрав стве не за шти те – 
при ло зи за исто ри ју. Бе о град: из да ње ауто ра, 2002.

Ву ко вић Ж. Са ве знич ке ме ди цин ске ми си је у Ср би ји 1915. Бе о град: Пла то;2004.

Био је члан СЛД од 1957. и дао не мер љив до при нос афир ма ци ји СЛД ра де ћи три де це
ни је као глав ни и од го вор ни уред ник ин фор ма тив ног ли ста Ле кар. Ве о ма су зна чај ни и ње го ви 
при ло зи исто ри ји СЛД. У са рад њи са по дру жни ца ма СЛД по сти гао је да се об но ве или по ста ве 
обе леж ја у спо мен на рад са ве знич ких ме ди цин ских ми си ја у Ср би ји то ком Ве ли ког ра та.
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Вла дан (Ду шан) Вук че вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле ка р ског дру штва од 2017.

Ван ред ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2018.

Ро ђен 1961. у Бе о гра ду. Основ ну шко лу и Гим на зи ју за вр шио у Ћу при ји. Ме ди цин ски 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио је 1979. а од 1987. го ди не ра ди на Кли ни ци за кар
ди о ло ги ју Кли нич ког цен тра Ср би је. Спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не од 1993. Ма ги стар ску 
те зу из кар ди о ло ги је од бра нио је 1992, а док тор ску ди сер та ци ју „Про це на ефи ка сно сти ком
пју тер ски мо де ло ва ног си сте ма за ре кон струк ци ју елек тро кар ди о граф ских од во да” 2010. 
на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. За ме ник је ди рек то ра Кли ни ке за кар ди о ло ги ју КЦС.

Уса вр ша вао се то ком 1999. го ди не у Hi po kra tion бол ни ци у Ати ни као сти пен ди ста Hel-
le nic So ci ety of Car di o logy. 

Био је ру ко во ди лац јед ног и са рад ник у три про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке 
Ср би је. Аутор је 64 ра да са JRC ли сте (Хиндекс 14) ко ји су ци ти ра ни 553 пу та и јед ног па тен та 
у Свет ској ор га ни за ци ји за па тен те (WPO).

Значајнији радови:

Vuk ce vic V, Stan ko vic G. Ti ming of in va si ve stra tegy in pa ti ents with non-ST-seg ment ele va tion acu te 
co ro nary syndro me and ef ect on cli ni cal out co mes. J Tho rac Dis 2017;9(11):4236-9.

Mi la si no vic D, Mi lo se vic A, Va si lje vic-Po kraj cic Z, et al. Three-Year Im pact of Im me di a te In va si ve Stra-
tegy in Pa ti ents with Non-ST-Seg ment Ele va tion Myocar dial In farc tion (From the RID DLE-NSTE MI 
Study). Am J Car diol 2018;122(1):54-60.

Vuk ce vic V, Be le slin B, Osto jic M, et al. Qu an ti ta ti ve eva lu a tion of col la te ral cir cu la tion in pa ti ents with 
pre vi o us myocar dial in farc tion: Re la tion to myocar dial ische mia, an gi o grap hic ap pe a ran ce and fun cti o-
nal im pro ve ment of myocar di um. Int J Car di o vasc Ima ging 2009;325:353-61.

Vuk ce vic V, Pa ne scu D, Bo jo vic B, Ge or ge S, Gus sak I, Gi ga V, Stan ko vic I. Wi re less re mo te mo ni-
to ring of myocar dial ische mia using re con struc ted 12-lead ECGs. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 
2010;2010:2215-20

Had zi ev ski Lj, Bo jo vic B, Vuk ce vic V, et al. A No vel Mo bi le Tran ste lep ho nic System With Synthe si zed 12-
Lead ECG. IEEE Trans Inf Tec hnol Bi o med 2004;8:428-38.

Члан је Европ ског би фур ка ци о ног клу ба (Асо ци ја ци је ин тер вент них кар ди о ло га Евро пе 
за ле че ње су же ња на ра чва ма ко ро нар них ар те ри ја) и Удру же ња Ко ро нар них је ди ни ца Ср би је. 
До бит ник је По ве ље СЛДа за до при нос на уна пре ђе њу ме ди цин ске стру ке 2018.
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Зо ран (Ра дој ко) Ву ли ће вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Сто ма то ло шког фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о граду од 2008.

Ро ђен 1960. у Бе о гра ду. Сто ма то ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1986. 
Од 1988. за по слен на Кли ни ци за деч ју и пре вен тив ну сто ма то ло ги ју Сто ма то ло шког фа кул те
та. Ма ги стар ску ди сер та ци ју од бра нио 1991. Спе ци ја ли зи рао пре вен тив ну и деч ју сто ма то ло
ги ју 1993. Док тор ску ди сер та ци ју „Ис пи ти ва ње од но са и ја чи не ве зе ком по зи та и ден ти на” 
од бра нио 1994. Од 2012. го ди не управ ник Кли ни ке за деч ју и пре вен тив ну сто ма то ло ги ју Сто
ма то ло шког фа кул те та у Бе о гра ду.

Уса вр ша вао се на Lusy Ca ven dish Col le ge Cam brid ge, Хам бу гу, Solt La ke City, Cux ha ven, 
Же не ви и Си је ни, Ита ли ја. 

Са рад ник у три на уч на про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је. Аутор је пре
ко 200 са же та ка са кон гре са и 20 ра до ва об ја вље них у на ци о нал ним и ин тер на ци о нал ним ча
со пи си ма. Аутор је де вет књи га и мен тор пет док тор ских ди сер та ци ја. Пре ма до ку мен та ци ји 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке у Бе о гра ду има 272 ци та та у Sci en ce Ci ta tion In dex.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ju lo ski J, Ra do vic I, Go rac ci C, Vu li ce vic ZR, Fer ra ri M. Fer ru le ef ect: a li te ra tu re re vi ew. J En dod 
2012;38(1):11-9.

Be lo i ca M, Vu li će vić ZR, Man di nić Z, et al. Hard den tal tis sue mi ni mal-in va si ve pre pa ra tion using con-
tem po rary polymer ro ta ting in stru ments and la ser. Srp Arh Ce lok Lek 2014;142(5-6):365-70. 

Ra do vic I, Mon ti cel li F, Go rac ci C, Vu li ce vic ZR, Fer ra ri M. Self-ad he si ve re sin ce ments: a li te ra tu re re vi-
ew. J Ad hes Dent 2008;10(4):251-8. 

Man di nić Z, Vu li će vić ZR, Be lo i ca M, et al. The ap pli ca tion of air abra sion in den ti stry. Srp Arh Ce lok 
Lek 2014;142(1-2):99-105. 

Be lo i ca M, Go rac ci C, Car val ho CA, Ra do vic I, Mar gve las hvi li M, Vu li ce vic ZR, Fer ra ri M. Mic ro ten si le 
vs. mic ros he ar bond strength of all-in-one ad he si ves to un gro und ena mel. Ad hes Dent 2010;12(6): 427-
33. 

Члан је СЛДа, Удру же ња деч јих и пре вен тив них сто ма то ло ги ја Ср би је (УДПСС), Ин
тер на ци о нал ног удру же ња за сто ма то ло шка ис тра жи ва ња (IADR), Европ ске ака де ми је да деч ју 
сто ма то ло ги ју (EAPD), Бал кан ског сто ма то ло шког дру штва (BaSS).
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Љи ља на (Вид) Гво зде но вић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 2005.

Ро ђе на је у Но вом Са ду, 1959. Ме ди цин ски фа кул тет је за вр ши ла (пр ва у ге не ра ци ји) у 
Но вом Са ду и пр ва у ге не ра ци ји ма ги стри ра ла. Спе ци ја ли стич ки ис пит из ане сте зи о ло ги је са 
ре а ни ма то ло ги јом и ин тен зив ном те ра пи јом, по ло жи ла је 1990. у Но вом Са ду. 1992. од бра ни ла 
је док тор ску те зу под на зи вом: „Ути цај не у ро леп та не сте зи је на ци то хром п450 и дру ге би о
хе миј ске па ра ме тре је тре, ети ли са них па са’’. За по сле на је на Кли ни ци за ане сте зи ју и ин тен
зив ну те ра пи ју Кли нич ког цен тра Вој во ди не у Но вом Са ду. Ван ред ни члан АМН СЛД од 2010.

У то ку спе ци ја ли зант ског ста жа, про ве ла је на струч ном уса вр ша ва њу у Ка на ди, “The 
Gre a ter Ni a ga ra Ge ne ral Ho spi tal”, Ni a ga ra Falls, Он та рио, болницaма Cor nell Uni ver suty, New 
York као и Хар вард, Бо стон, “Ge ne ral Ho spi tal” у То рон ту, “St. Lu is” у Мон тре а лу, “St. Marck”, 
Sal zburg, “Chel sea and West min ster Ho spi tal”, Лон дон. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Gvo zde no vic Lj, Kne ze vic A. Tar get-con trol led in fu sion se da tion for co lo no scopy in ter ven ti ons. J Clin 
Ga stro en te rol 2016;50(5):439-40.

Gvo zde no vić Lj, Ata nac ko vić A. Hi story of al co hol abu se af er ma jor non-car di ac sur gery and po sto pe ra-
ti ve cоg ni ti ve dysfun ction. Eur J In tern Med 2015;26(9):e51.

Gvo zde no vić Lj, Ma li ša no vić G. Ne u ro to xi city of ge ne ral anest he tics: anest he sia and Al zhe i mer’s di se a se 
in Ser bia. Eur Rev Med Phar ma col Sci 2015;19(19):3541-2.

Gvo zde no vić Lj, Ba tak T, Ma li ša no vić G. Chro nic fa ti gue af er a night of work in Ser bia (our ex pe ri en ce). 
Sig na Vi ta 2015;10(1):151-3.

Gvo zde no vić Lj, Iva nov D, Iva nov O. Le vo bu pi va ca i ne for lo cal in tra pe ri to neal anest he tics as a sup ple-
ment to ge ne ral anest he sia for la pa ro sco pic sur gery. Eur Rev Med Phar ma col Sc 2015;19(11):1943-4.

Члан је Дру штва ле ка ра Вој во ди не СЛД и Хи рур шкоане сте зи о ло шке сек ци је СЛД, Euro-
pean So ci ety of In ten si ve Ca re me di ci ne and Euro pean As so ci a tion of Tra u ma and Emer gency Sur gery, 
члан је пред сед ни штва Ане сте зи о ло шке сек ци је. 

Пла ке те: Тhe Аmerican Bi o grap hi cal In sti tu te Bord of In ter na ti o nal Re se arch, УСА: „Wo man 
of the Year 2010”, Gold Me dal for Ser bia (in the na me of your pe o ple and Ser bia). “Wo man of the Year 
2011”., “The Da Vin ci Di a mond- ”For Un spi ra ti o nal Ac com plis hment”; “The in ter na ti o nal Bi o frap hi cal 
Cen tre Li fe ti me Ac hi ve ment Award”, “In vi ta tion for In duc tion in to the Ame ri can Hall of Fa me’’. 
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Мир ја на (Дра го мир) Го тић 

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2011.

Ро ђе на је 1958. у Бе о гра ду. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр ши ла је 
1983. Од 1986. стал но је за по сле на на Кли ни ци за хе ма то ло ги ју КЦС. Спе ци ја ли ста је ин тер не 
ме ди ци не од 1992. а суб спе ци ја ли ста хе ма то лог од 2008. Ма ги стар ску те зу из хе ма то ло ги је од
бра ни ла је 1989. а док тор ску ди сер та ци ју из хе ма то ло ги је „Зна чај од ре ђи ва ња иму но ло шког 
фе но ти па ле у ке миј ских ће ли ја код бо ле сни ка са ha irycell ле у ке ми јом” од бра ни ла је 1998. на 
Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Од 2001. је на чел ник По ли кли нич коди јаг
но стич ког оде ље ња Кли ни ке за хе ма то ло ги ју КЦС. 

Уса вр ша ва ла се то ком 1989. у Royal Mar sden Ho spi tal у Лон до ну.
Би ла је ру ко во ди лац јед ног и са рад ник у два про јек та Ми ни стар ства за на у ку РС. 
Аутор је у пре ко 300 пу бли ко ва них ра до ва ко ји су ци ти ра ни 838 пу та у ме ђу на род ним 

ча со пи си ма, Хин декс је 13.

Зна чај ни ји ра до ви:

Gis slin ger H, Go tic M, Ho lo wi ec ki J, et al. Ana gre li de com pa red with hydroxyurea in WHO-clas si fied 
es sen tial throm bocythe mia. Blood 2013;121(10): 720-8.

Ja ko vic L, Go tic M, Gis slin ger H, et al. The WHO di ag no stic cri te ria for polycythe mia ve ra-ro le of red cell 
mass ver sus he mo glo bin/he ma toc rit le vel and morp ho logy. Ann He ma tol 2018;97(9):1581-90. 

Go tić M, Cvet ko vić M, Bo ža no vić T, et al. Suc cessful tre at ment of pri mary myelo fi bro sis with throm-
bocyto sis du ring preg nancy with al fa-in ter fe ron.  Srp arh ce lok lek 2001;129 (11-12):304-8.

Go tic M, Ce me ri kic V, Ca tovsky D, et al. Suc cessful tre at ment of ex tra no dal Hod gkin’s lympho ma in a 
pa ti ent with long stan ding ha iry cell le u ke mia. Le uk Lympho ma 2005;46(5):765-9. 

Ro lo vic Z, Ba sa ra N, Go tic M, et al. The de ter mi na tion of spon ta ne o us me ga karyocyte co lony for ma tion 
is an une qu i vo cal test for di scri mi na tion bet we en es sen tial throm bocytha e mia and re ac ti ve throm bocyto-
sis. Br J Ha e ma tol 1995;90:326-31.

Члан је СЛД од 1983, Euro pean He ma to logy Assso ci a tion од 1994. и Cen tral Euro pean Myelo-
pro li fe ra ti ve Study Or ga ni sa tion (CEM PO) од 2009. Члан је Уред ни штва ча со пи са „Срп ски ар хив 
за це ло куп но ле кар ство“ од 2011. 

До бит ник је На гра де за на уч ноис тра жи вач ки рад СЛД 2018.
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Пре драг (Ми лан) Гру бор

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци од 2013.

Ро ђен 1953. у Бо сан ском Пе тров цу. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Са ра је ву за
вр шио 1979. Спе ци ја ли ста ор то пед ске хи ру р ги је и тра у ма то ло ги је од 1988. Од 1992. стал но за
по слен на Ор то пед скотра у ма то ло шкој кли ни ци УКЦ Ба ња Лу ка. Ма ги стар ску те зу од бра нио 
1999, а док тор ску ди сер та ци ју „Зна чај би о ме ха нич ких ка рак те ри сти ка спољ њег фик са то ра 
у ли је че њу ко ми ну тив них пре ло ма и ко шта них де фе ка та” 2001. на Ме ди цин ском фа кул те ту 
у Ни шу. Уса вр ша вао се на AMIS то ком 2005, 2007 у Па ри зу.

Кор ди на тор про јек та ко ји је су фи нан си ран од Ми ни стар ства на у ке и тех но ло ги је Ре пу
бли ке Срп ске 2015.

Аутор 106 ра до ва, осам мо но гра фи ја, ко а у тор два уџ бе ни ка за сту ден те. Ра до ви су ци ти
ра ни 294 пу та у ме ђу на род ним ча со пи си ма и књи га ма.

Зна чај ни ји ра до ви:

Gru bor P, Gru bor M. Re sults of ap pli ca tion of ex ter nal fi xa ti on with dif e rent types of fi xa tors. Srp Arh 
Ce lok Lek 2012;140(5-6):332‐8.

Gru bor P, Gru bor М. Treаtment of Ac hil les rup tu re using dif e rent met ho des. Vojnosanit Pregl 2012, 
69(8):1–10.

Gru bor P, Fa i za ran Go, Gru bor M, Pi sco po A, Fran ze se R, Mec ca ri el lo L. Tret ment of the cro nic War 
ti bial oste omyeli tis, Gu sti lo ti pe IIIb and ci erny IIIb, using va ri o us met hods. A re tro spec ti ve study. Euro-
me di ter ran Bi o me di cal Jоurnal 2014;9(2):7–18.

Gru bor P. Treаtment of War Wo unds the Ex tre mi ti es., No va Sci en ce Pu blis hers 2014, New York, USA.

Gru bor P, Bor rel li J. Bi o mec ha nics of Ex ter nal Fi xa tors for Frac tu re Fi xa ti on: Uni pla nar, Mul ti pla nar, 
and Cir cu lar Fra mes. In: Crist B, Bor rel li Jr J, Har vey E. (eds) Es sen tial Bi o mec ha nics for Ort ho pe dic 
Tra u ma. Sprin ger, Cham 2020:45-59.

Шеф ка те дре Хи рур ги је Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци од 2007. до 
2017. Глав ни уред ник ча со пи са Scrip ta me di ca od 2014. do 2018. 

По ча сни члан Срп ске ор то пед скотра у ма то ло шке асо ци ја ци је, član Ame ri can Aca demy of 
Ort ho pe dic Sur ge ons и Ita lian Ort ho pa e dic and Tra u ma to logy As so ci a tion.



25

Мла ден (Ми ле) Да ви до вић 

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о граду од 2006.

Ро ђен 1946, Ме ди цин ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1971. Од 1974. био 
за по слен на Кли нич ком оде ле њу за ге ри ја три јуГрад ска Бол ни ца у Бе о гра ду. Од 1990. на чел ник 
истог оде ле ња. Ма ги стар ске сту ди је из га стро ен те ро ло ги је за вр шио 1983, а док тор ску ди сер
та ци ју „Хро мо зом ске абе ра ци је и по ре ме ћа ји иму ног си сте ма у оста ре лих” 1991. на Ме ди
цин ском фа кул те ту, Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 2006. иза бран за ре дов ног про фе со ра за пред мет 
Ин тер на ме ди ци на, Ме ди цин ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду. Осни вач Ка те дре за ге рон
то ло ги ју Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду 1995. и њен ду го го ди шњи шеф. Уред ник књи ге 
Ге ри ја три ја, Ме ди цин ског Фа кул те та у Бе о гра ду. 

1989. Сту диј ски бо ра вак: In sti tu to Ita li a no di ri cer ca e cu ra di an zi a ni, An co na и 1988 Bri tish 
Co un cil Co ur se “The cli ni cal me di ci ne of la ter li fe“.

Има 74 об ја вље них ра до ва и 319 ци та та сво јих ра до ва.

Зна чај ни ји ра до ви:

Da vi do vić M. Ge ne tic sta bi lity-the key to lon ge vity? Med Hyp 1999; 53(4):329-32.

Da vi do vic M, Mi lo se vic DP, De spo to vic N, Vuk ce vic V, Er ceg P. Aging Puz zle. In: Hand bo ok on Lon ge-
vity: Ge ne tics, Di et and Di se a se, Edi tors: Jen ni fer V. Ben tely and Mary Ann Kel ler, No va Pu blis her, New 
York, 2009.

Da vi do vic M, Se vo G, Svor can P, et al. Old age as a pri vi le ge of the “sel fish ones”. Aging Dis 2010, 1/2:139-46.

Fis her JM, Ma sud T, Holm E, et all. New ho ri zons in ge ri a tric me di ci ne edu ca tion and tra i ning: The 
need for pan-Euro pean edu ca tion and tra i ning stan dards. Eur Ger Med 2017, doi:10.1016/j.eur ger. 
2017.07.022.

Rol ler-Wirn sber ger R, Ma sud T, Vas sal lo M, et al. Euro pean post gra du a te cur ri cu lum in ge ri a tric me di-
ci ne de ve lo ped using an in ter na ti o nal mo di fied Delp hi tec hni que. Age Age ing 2019;48(2):291‐9. 

Пр ви пред сед ник Ге ри ја триј ске сек ци је Срп ског ле кар ског дру штва, пред сед ник/под
пред сед ник Ге рон то ло шког дру штва Ср би је , Пред сед ник Удру же ња ге рон то ло га и ге ри ја та ра 
Ср би је, Члан Са ве та In ter na ti o nal As so ci a tion of Ge ron to logy, пред сед ник рад не гру пе за уна пре
ђе ње здра вља ста рих Ми ни стар ства здра вља Ср би је и Члан од бо ра Европ ског удру же ња ге ри
ја та ра (у раз ли чи тим ман да ти ма).

1994. и 1998. На гра да за пу бли ци стич ки рад КБЦ Зве зда ра.
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Дра ган (Во ји слав) Дан куц

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019. 

Ре дов ни про фе сор на Ме ди цин ском фа кул те ту  
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 2012. 

Ро ђен 1960. у Оџа ци ма, АП Вој во ди на, Ре пу бли ка Ср би ја. Ме ди цин ски фа кул тет Уни
вер зи те та у Но вом Са ду је за вр шио 1986. са про сеч ном оце ном 9,63. Рад ни од нос је за сно вао на 
Кли ни ци за бо ле сти ува, гр ла и но са у Но вом Са ду 1989. Спе ци ја ли стич ке сту ди је из Ото ри но
ла рин го ло ги је је за вр шио 1994. на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Ње го
во уже струч но усме ре ње је из обла сти ото ло ги је и ми кро хи рур ги је сред њег и уну тра шњег ува 
код де це и од ра слих. Ма ги стар ску те зу од бра нио је 1996. Док тор ску те зу под на зи вом „Зна чај 
тим па но пла сти ке – по крет ни мост у хи ру р шком ле че њу хро нич них обо ље ња сред њег ува“ 
од бра нио је 2001. и сте као зва ње док то ра ме ди цин ских на у ка. Ван ред ни члан АМН СЛД по стао 
је 3013.

Зна чај ни ји ра до ви: 

Dan kuc D, Vla ški Lj, Pe ja ko vić N, Mr đa nov V. Com pli ca ti ons in coc hle ar im plan ta tion at the cli ni cal 
cen ter of Voj vo di na. Srp Arh Ce lok Lek 2015;143(11-12):656-661.

Dan kuc D, Vla ški Lj, Pe ja ko vić N. Tec hni qu es of the tympa no ma sto i dec tomy with re con struc tion of the 
po ste ri or bo ne wall of the ex ter nal audi tory ca nal. Srp Arh Ce lok Lek 2015;143(7-8):480-486.

Dan kuc D, Pe ja ko vic N, Ko ma zec Z, Vla ski Lj. Fun cti o nal he a ring re sults in pa ti ents with oto scle ro sis 
be fo re and af er sta pe do tomy. Med Pre gled 2012;LXV (1-2):54-58.

Dan kuc D. History of otoneurosurgery and surgical treatment of Meniere’s disease. Med Pregl 2015;68(7-
8):221-6.

Dan kuc D. History of the surgery for otosclerosis and cochlear implants. Med Pregl 2015;68(5-6):151-5.

Члан је Удру же ња Euro pean Aca demy of Oto logy and Ne u ro-Oto logy од 2004.
Био је пред сед ник Ин тер сек циј ског од бо ра за ко хле ар ну им план та ци ју Срп ског ле кар

ског дру штва и пред сед ник Цен трал не ко ми си је од 2005 – 2015. Био је пред сед ник Дру штва 
ле ка ра Вој во ди не Срп ског ле кар ског дру штва и пот пред сед ник Срп ског ле кар ског дру штва у 
пе ри о ду од 2011 – 2019.
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Дра ган (Све то зар) Де лић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2010. 

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2008. 

Ро ђен 1953. у При шти ни. Гим на зи ју и ме ди цин ски фа кул тет за вр шио у Бе о гра ду. Од 
1981. па до пен зи је, ра дио је у Ин сти ту ту за ин фек тив не и троп ске бо ле сти КЦС. За аси стен
тапри прав ни ка Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду иза бран је 1985. Спе ци ја ли стич ки ис пит 
из ин фек то ло ги је по ло жио је 1986. а док тор ску ди сер та ци ју од бра нио је 1992. Уса вр ша вао се 
на II Ин фек тив ној кли ни ци у Мо скви. Че ти ри школ ске го ди не је био про фе сор ин фек тив них 
бо ле сти на Ме ди цин ском фа кул те ту у Под го ри ци. Био је члан еки пе за тран сплан та ци ју ор га
на и пред сед ник Ко ми си је за ли сту че ка ња у Ин сти ту ту за кар ди о ва ску лар не бо ле сти „Де ди
ње“ (1994–2000). Ужа спе ци ја ли за ци ја из га стро ен те ро хе па то ло ги је 2007. Ван ред ни члан АМН 
СЛД по стао 2013.

У де сет кли нич ких сту ди ја ис пи ти ва ња но вих ле ко ва био је глав ни ис тра жи вач. Био је 
са рад ник у два про јек та Ми ни стар ства за на у ку РС и у јед ном ме ђу на род ном про јек ту.

Аутор је пре ко 300 пу бли ко ва них ра до ва, две мо но гра фи је, седам уџ бе ни ка и број них 
по гла вља у 21 уџ бе ни ку и мо но гра фи ја ма. Ра до ви су ци ти ра ни 350 пу та у ме ђу на род ним ча
со пи си ма.

 Зна чај ни ји ра до ви: 

De lić D, Go tic М, Ostric V, et al. Epi de mi logy of he pa ti tis D vi rus (del ta) in fec tion in Yugo sla via. Li ver 
1993;13:302-4.

De lic D, Ne sic Z, Pro stran M, et al. Anic te ric He pa ti tis in an Adult As so ci a ted with Cox sac kie B4 Vi rus 
In fec tion. In fec tion 2006;34:236-37.

De lić D, Ne sic Z, Pro stran M, et al. Tre at ment of su ba cu te he pa ti tis B with la mi vu din: a pi lot study in 
Ser bia. Voj no sa nit Pregl 2009;66 (3):199-202.

De lić D, Mi tro vic N, Ra do va no vic Spur nic A, et al. Epi de mi o lo gi cal cha rac te ri stics and cli ni cal ma ni fe-
sta ti ons of the he pa ti tis non-A-E. Voj no sa nit Pregl 2010;67(11):903-9.

De lić D, et al. Su ba cu te li ver fa i lu re of unk nown ori gin. Srp Arh Ce lok Lek 2018;146(3-4):200-202. 

Ре цен зент је у ино стра ним и до ма ћим струч ним ча со пи си ма. Члан је број них ме ђу на род
них и на ци о нал них струч них удру же ња.
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Бра ни слав (Ра до је) Ди ми три је вић 
(1939-2015)

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2008.

Ре дов ни про фе сор Сто ма то ло шког фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду

Ро ђен 1939. у Бе о гра ду. Сто ма то ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1963, 
а 1966. иза бран за струч ног са рад ни ка тог фа кул те та на ком је про шао сва зва ња од аси стен та 
до ре дов ног про фе со ра. Спе ци ја ли ста ор то пе ди је ви ли це и сто ма то ло шке про те ти ке (1969). 
Ма ги стар ску те зу од бра нио 1976, а док тор ску ди сер та ци ју „За сту па ње фо ни ја триј ских прин
ци па у фор ми ра њу гор но ви лич них по стре сек ци о них про те за” 2006. на Сто ма то ло шком фа
кул те ту у Бе о гра ду. Био је са рад ник Цен тра за мул ти ди сци пли нар не сту ди је у Бе о гра ду.

Уса вр ша вао се у обла сти мак си ло фа ци јал не про те ти ке у Бред фо ру, Ле сте ру, Гла зго ву, 
Лон до ну, Па ри зу. Био је пи о нир и ис так ну ти струч њак у обла сти мак си ло фа ци јал не про те ти
ке и сто ма то лош ких би о ма те ри ја ла. 

Ру ко во ди лац два и са рад ник у два на уч но и стра жи вач ка про јек та, аутор и ко а у тор ви ше 
уџ бе ни ка, прак ти ку ма, мо но гра фи ја за ре дов не и по сле ди плом ске сту ди је сто ма то ло ги је. Об
ја вио око 120 на уч них ра до ва из обла сти мак си ло фа ци јал не хи рур ги је, сто ма то ло шке про те
ти ке и зна ча јан број рас па ра ва и књи га из исто ри је ме ди ци не и сто ма то ло ги је.

Об ја вио је и низ при ча, ро ма на, есе ја, пу то пи са и био аутор не ко ли ко до ку мен тар них 
фил мо ва за Ра ди о те ле ви зи ју Ср би је.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ma rić D, Di mi tri je vić B. Te le skop kro nen in Ver bin dung mit Po stre sec ti on sprot he se. Oster Den Z 
1971;10:225-31.

Kon stan ti no vić V, Di mi tri je vić B. Sur gi cal ver sus con ser va ti ve tre at ment оf uni la te ral con di lar pr o cess 
frac tu res. J Oral Ma xil lo fac Surg 1992;50:349-52.
Di mi tri je vić B, Ste fa no vić P, Džam bas Lj. Ime di jat na pro te tič ka re kon struk ci ja po sle re sek ci je gor nje vi-
li ce. Med Pregl 1994;47:375-439.
Ди ми три је вић Б. Про те зе ли ца. Бе о град: НИ РО Пар ти зан;1988.

Ди ми три је вић Б. У кон теј не ру – за пи си срп ског вој ног хи рур га 1916-1918. (до ку мен тар на про-
за). Бе о град: Апо строф;2001.

Био је члан СЛД, Сек ци је за пла стич ну и мак си ло фа ци јал ну хи рур ги ју, пред сед ник Сек
ци је за исто ри ју ме ди ци не СЛД од ње ног об на вља ња 2009. до 2015. Био је члан Ју го сло вен ског, 
ка сни је Срп ског удру же ња за ме ди цин ско пра во, Бри тан ског Ин сти ту та за мак си ло фа ци јал
ну хи рур ги ју (2000), по ча сни док тор Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Је ре ва ну (1995). 
Члан Удру же ња кљи жев ни ка Ср би је (19901999). Уте ме љи вач и уред ник елек трон ске би бли о
те ке „Исто ри ја ме ди ци не“ у окви ру Ме ђу на род не кул тур не мре же „Про је кат Раст ко“. 

До бит ник Злат не знач ке Кул тур нопро свет не за јед ни це Ср би је (1990), За хвал ни це с 
пла ке том Вој ске Ср би је и Цр не Го ре за за слу ге у из у ча ва њу исто ри је Са ни те та срп ске вој ске у 
Пр вом свет ском ра ту (2004), на гра де „Злат но пе ро“ СЛД (2011).
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Ми ло ван (Во ји слав) Ди ми три је вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2016.

Ро ђен 1956. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је на Ме ди цин ском и фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе
о гра ду 1981. Од 1984. стал но је за по слен у Кли ни ци за ото ри но ла рин го ло ги ју и мак си ло фа
ци јал ну хи рур ги ју Кли нич ког Цен тра Ср би је. Спе ци ја ли ста мак си ло фа ци јал не хи рур ги је од 
1990. Ма ги стар ску те зу од бра нио је 1990. а док тор ску ди сер та ци ју из он ко ло ги је: „Упо ред на 
сту ди ја кли нич ких и па то мор фо ло шких ка рак те ри сти ка ма лиг них ту мо ра је зи ка и по да 
усне ду пље” 1998. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Од 2001. је на чел ник оде ље ња мак си
ло фа ци јал не хи рур ги је. За ме ник ди рек то ра од 20012010. и од 2013. 

Уса вр ша вао се 1989. на Уни вер зи тет ској кли ни ци у Кел ну, 2000. у Вирц бур гу и Кре фел
ду, Не мач ка, 2003, 2004. у Тронд хај му Нор ве шка и 2011. у Бер ли ну, St Eli sa beth Ho spi tal.

Био је ру ко во ди лац два и са рад ник у три про јек та. Аутор је 205 об ја вље них на уч них и 
струч них пу бли ка ци ја. Ра до ви су ци ти ра ни је 283 пу та у ме ђу на род ним ча со пи си ма и књи
га ма. 

Зна чај ни ји ра до ви: 

Di mi tri je vić MV, Je sic SD, Mi kic AA, et al. Pa rap haryngeal spa ce tu mors, sixty one ca se re vi ew. Int J Oral 
Ma xil lo fac Surg 2010;39:983-9. 

Di mi tri je vic MV, Kr stic AM, Djor dje vic VZ, Bu ku rov BM. La te Com pli ca tion Of The Fron to ba sal Tra u-
ma. J Cra ni o fac Surg 2014;25:174-6. 

Di mi tri je vic MV, Ar so vic NA, Du dvar ski ZR, Bo ri cic IV. Gi ant De struc ti ve Si no na sal Polypo sis. Srp Ar-
hiv Ce lok Lek 2015;143 (3-4):186-9. 

Di mi tri je vic MV, To ma no vic NR, Je sic SD, Ar so vic NA, Mir cic ALJ, Kr stic AM. Epit he lial-myoepit he-
lial car ci no ma - re vi ew of cli ni co pat ho lo gi cal and im mu no hi stoc he mi cal fe a tu res. Arch of Iran Med 
2015;18(4):218-22. 

Di mi tri je vic MV, Sop ta PJ, Ivi se vic TB, Du dvar ski Z. Chon dro ma of the ton gue. J Cra ni o fac Surg 
2019;30(4):e315-e317.

Члан је СЛД од 1984, пред сед ник Удру же ња и сек ци је Мак си ло фа ци јал них хи рур га Ср
би је од 2013. Члан удру же ња ото ри но ла рин го ло га Ср би је, Euro pean As so ci a tion for Cra nio-Ma-
xil lo fa ci al Sur gery, The Euro pean Aca demy for Fa cial Pla stic Sur gery, In ter na ti o nal Col le ge for Ma xil lo 
– Fa cial Sur gery. Члан ин тер сек циј ског од бо ра за Ме ла ном и Члан Ре пу блич ке Аген ци је за акре
ди та ци ју здрав стве них уста но ва Ср би је.

До бит ник је За хвал ни це СЛД (2002).
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Сил ва (Љу бо мир) До брић

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та ВМА  
Уни вер зи те та од бра не у Бе о гра ду од 2007. 

Ро ђе на 1955. у Бен ков цу, Ре пу бли ка Хр ват ска. Фар ма це ут скоби о хе миј ски фа кул тет 
Све у чи ли шта у За гре бу за вр ши ла 1978. Од 2006. на ла зи се на ме сту на чел ни ка Цен тра за ме
ди цин ске на уч не ин фор ма ци је Ме ди цин ског фа кул те та ВМА и глав ног и од го вор ног уред ни ка 
ча со пи са „Вој но са ни тет ски пре глед”. Спе ци ја ли ста је кли нич ке фар ма ци је од 2003. Док тор ску 
ди сер та ци ју под на зи вом „Оп ште и кар ди о про тек тив но деј ство ами фо сти на (WR2721) у 
озра че них па цо ва” од бра ни ла је 1996. На ма тич ном фа кул те ту тре нут но оба вља ду жност про
де ка на за на уч но и стра жи вач ки рад.

Би ла је ру ко во ди лац на уч ног про јек та Ми ни стар ства од бра не и уче сник че ти ри про
јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је. Аутор/ко а у тор је ви ше од 200 ра до ва ко ји су 
ци ти ра ни ви ше од 500 пу та. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Do brić S, Dra go je vić-Si mić V, Bo ko njić D, Mi lo va no vić S, Ma rin čić D, Jo vić P. The effi  cacy of se le ni um, 
WR-2721, and the ir com bi na tion in the pre ven tion of adri amycin-in du ced car di o to xi city in rats. J En vi-
ron Pat hol To xi col On col 1998;17(3-4):291-9.

Dra go je vić Si mić V, Do brić S, Bo ko njić D, et al. Ami fo sti ne pro tec tion aga inst do xo ru bi cin car di o to xi city 
in rats. An ti-Can cer Drugs 2004;15:169-78.

Traj ko vić S, Do brić S, Ja će vić V, Dra go je vić-Si mić V, Mi lo va no vić Z, Đor đe vić A. Tis sue-pro tec ti ve ef-
fects of ful le re nol C60(OH)24 and ami fo sti ne in ir ra di a ted rats, Col lo ids and Sur fa ces B. Bi o in ter fa ces 
2007;58:39-43.

Ta dić VM, Do brić SLj, Mar ko vić GM, et al. An ti-in flam ma tory, ga stro pro tec ti ve, free-ra di cal-sca ven ging 
and an ti mic ro bial aci ti vi ti es of hawt horn ber ri es et ha nol ex tract. J Agric Food Chem 2008;56(17):7700-9.

Mi ha i lo vić M, Do brić S, Po zna no vić G, et al. The acu te-pha se pro tein alp ha2-mac ro glo bu lin plays an 
im por tant ro le in ra di o pro tec tion in the rat. Shock 2009;31(6):607-14.

Пред сед ник је Срп ског фар ма ко ло шког дру штва и члан ве ћег бро ја до ма ћих и ме ђу на
род них удру же ња из фар ма ко ло ги је и ток си ко ло ги је. Екс перт је Аген ци је за ле ко ве и ме ди цин
ска сред ства Ср би је (од 2005), Ре пу бли ке Срп ске (20022008) и Цр не Го ре (од 2009). 

За свој струч ни и на уч ни рад ви ше пу та је на гра ђи ва на и по хва љи ва на. До бит ник је 
на гра де Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је за ре зул та те по стиг ну те у ре а ли за ци ји на
уч них про је ка та (2005).
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Си ни ша (Па вле) До ват

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Ре дов ни про фе сор Pennsylva nia Sta te  
Uni ver zi te tu – Her shey од 2010.

За вр шио Ме ди цин ски фа кул тет у Но вом Са ду 1988. као нај бо љи сту дент ге не ра ци је. По
сле ди плом ске сту ди је из мо ле ку лар не би о ло ги је је ра дио на Cor nell Uni ver sity, Me mo rial Sloan-
Ket te ring Can cer Cen ter, New York, USA. Док то ри рао је из обла сти молекулаrне па то ге не зе Bur-
kitovog lim fo ma. Спе ци ја ли за ци ју из пе ди ја три је је за вр шио на Pennsylva nia Sta te Uni ver zity у 
Her shey-u. Суб спе ци ја ли за ци ју из пе ди ја триј ске хе ма то ло ги је/он ко ло ги је и тран сплан та ци је 
кост не ср жи за вр шио је на Ка ли фор ниј ском Уни вер зи те ту у Los An ge lesu (UC LA), где је на
кон суб спе ци ја ли за ци је на ста вио да ра ди као As si stant Pro fes sor. Од 20042010. го ди не ра дио је 
на Уни вер зи те ту у Ви скон си ну у Ме ди сону као ди рек тор мо ле ку лар не он ко ло ги је и ди рек тор 
суб спе ци ја ли стич ког про гра ма. Од 2010. го ди не ра ди на Pennsylva nia Sta te Uni ver zi te tu - Her shey 
као ди рек тор тра сла тор ног ис тра жи ва ња и раз вој не те ра пи је у пе ди ја триј ској хе ма то ло ги ји и 
он ко ло ги ји. Ре дов ни је про фе сор Te nu reom пе ди ја три је, би о хе ми је и мо ле ку лар не би о ло ги је и 
фар ма ко ло ги је и En do wed Cha ir фон да ци је „Че ти ри ди ја ман та”. 

Про фе си о нал ни рад об у хва та кли нич ки део – пе ди ја триј ска хе ма то ло ги ја/он ко ло ги ја и 
тран сплан та ци ја ма тич них ће ли ја и ис тра жи вач ки део ре гу ла ци ја ген ске екс пре си је, епи ге
не ти ка и екс пе ри мен тал на те ра пи ја ма лиг них обо ле ња. Пу бли ко вао је у пре ко 80 ра до ва ко ји 
су ци ти ра ни ви ше од 1000 пу та.

Зна чај ни ји ра до ви:

Do vat S, Ron ni T, Rus sell D, et al. A com mon mec ha nism for mi to tic inac ti va tion of C2H2 zinc fin ger 
DNA-bin ding do ma ins. Ge nes Dev 2002;16:2985-90.

Song C, Gow da C, Pan X, ... Do vat S. Tar ge ting ca sein ki na se II re sto res Ika ros tu mor sup pres sor ac ti vity 
and de mon stra tes the ra pe u tic effi  cacy in high-risk le u ke mia. Blood 2015;126(15):1813-22.

Do vat S, Payne KJ. STAT5 alters the state of transcriptional networks, driving aggressive leukemia. Nat 
Im mu no 2017 May 18;18(6):597-8.

Luo H, Sobh A, Vul pe CD, Bre wer E,  Do vat S, Qiu Y, Hu ang S. HOX Loci Focused CRISPR/sgRNA 
Library Screening Identifying Critical CTCF Boundaries. J Vis Exp 2019;(145):10.3791/59382. 

Dhanyamra ju PK, Pa tel TN,  Do vat S. Medulloblastoma: “Onset of the molecular era”. Mol Biol Rep 
2020;47(12):9931-7.

Члан је ре дак ци о ног од бо ра у пет свет ских на уч них ча со пи са и стал ни је члан сту диј ске 
сек ци је Mo le cu lar Can cer The ra pe u tics-2 (MCT2) На ци о нал ног Ин сти ту та за Здра вље (NIH), USA.

2001. до био је нај пре сти жни ју на гра ду за As si stant Pro fes sore aмеричке асо ци ја ци је пе
ди ја триј ске он ко ло ги је (ASP HO) – Young In ve sti ga tor Award за нај бо ље ис тра жи ва ње ма лиг ни
те та код де це.
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Бра ни слав (Сте ва н) Дон фрид

По ча сни члан Ака де ми је ма ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Ван ред ни про фе сор Сто ма то ло шког фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2010.

Ро ђен је у Бе лом Ма на сти ру, Хр ват ска 1946. го ди не. Ме ди цин ски фа култет у Бе о гра ду је 
за вр шио 1971. Док тор ску ди сер та ци ју под на зи вом „Вред ност ар ми ра ног акри ла та код за
тво ре них по вре да груд ног ко ша” одр ба нио је 2000. на Ме ди цин ском фак ултeту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. 

Уса вр ша вао се две го ди не у Уни вер зи тет ској бол ни ци у Ци ри ху из кар ди о ва ску лар
не хи рур ги је и у Уни вер зи тет ској дер ма то ло шкој кли ни ци у Грај фен зеу (Не мач ка). Об ја вио 
је пре ко 200 струч них и на уч них ра до ва и има више ци та та сво јих ра до ва. Као шеф Од се ка 
за фле бо ло ги ју (1986–2006) и на чел ник Оде ље ња за ва ску лар ну хи рур ги ју (2006–2012), у КБЦ 
„Зве зда ра” увео je ви ше но вих опе ра ци ја у прак су, по го то ву у не фро ва ску лар ној хи рур ги ји.

Об ја вио је уџ бе ник „Оп шта хи рур ги ја за сто ма то ло ге – ди јаг но сти ка’’.

Зна чај ни ји ра до ви:

Don frid B, Dim ko vić N. Se kun dar ni va sku lar ni pri stu pi za he mo di ja li zu. Mo no gra fi ja na uč nih sku po va 
Aka de mi je me di cin skih na u ka Srp skog le kar skog dru štva, Be o grad, 2018.

Jan ko vic A, Don frid B, Adam J, et al. Ar te ri o ve no us Fi stu la Ane urysm in Pa ti ents on Re gu lar He mo-
dialysis: Pre va len ce and Risk Fac tors. Nep hron Clin Pract 2013;124(1-2):94-98.

Per tel PE, Eisen stein BI, Link AS, Don frid B, et al. The efficacy and safety of daptomycin vs. vancomycin 
for the treatment of cellulitis and erysipelas. Clin Prac 2009;63(3):368-75.

Bra jo vić MD, Mar ko vić N, Don frid B, et al. The influence of various morphologic and hemodynamic 
carotid plaque characteristics on neurological events onset and deaths. Sci en ti fic World Jo ur nal 2009 Jun 
30;9:509-521.

Don frid B, Lo zan če O, Ste fa no vić Z, Dim ko vić N. Twо step of brac hio-ba si lic pro stet hic ar te rio-ve no us 
lo op graf for he mo dialysis. J Vas Ac cess 2009;10(2):107.

Члан СЛД од 1971, ге не рал ни се кре тар Ан ги о ло шке сек ци је СЛД и Хи рур шке сек ци
је СЛД у два ман да та, се кре тар Тра у ма то ло шке сек ци је. Члан УО Удру же ња он ко ло га Ср би
је, члан УО Удру же ња фле бо ло га Ср би је, члан Европ ског удру же ња за ва ску лар не при сту пе, 
а 2005–2009. члан Бор да. Члан је Европ ског удру же ња за кар ди о ва ску лар ну и ен до ва ску лар ну 
хи рур ги ју и Европ ског удру же ња за тра у ма то ло ги ју и ур гент ну хи ру р ги ју.

До бит ник је Пла ке те (1982) и По ве ље (1991) СЛД. 
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То ми слав (Дра го љуб) Ђо кић 

Почасни члан Академије медицинских наука 
Српског лекарског друштва од 2010.

Про фе сор Eme ri tus Ме ди цин ског фа кул те та  
Универзитета у Приштини  
са седиштем у Косовској Митровици od 2007.

Ро ђен 1940. у При шти ни. За вр шио је ме ди цин ски фа кул тет и фа кул тет ве те ри нар ске ме
ди ци не. По сле ди плом ске сту ди је и ма ги стар ски рад од бра нио 1975. на Ме ди цин ском фа кул те
ту у Бе о гра ду. Док тор ску ди сер та ци ју „Про ме не ме ха ни ке ди са ња у хро нич ној оп струк тив
ној бо ле сти плу ћа с по себ ним освр том на ме ха ни зме кон тро ле брон хо мо тор ног то ну са и 
вен ти ла ци је“ од бра нио на Ме ди цин ском фа кул те ту у При шти ни 1980. Би ран за де ка на Ме ди
цин ског фа кул те та у При шти ни у че ти ри ман да та (199092; 199294; 199496; 199698).

Уса вр ша вао се у: Ca li for nia, Сан Фран ци ско 197779. и 198688, McGill Uni ver sity, Мон тре
ал 1987, Ni e u we ge in, Хо лан ди ја 1984, Лон дон 1984, Праг 1984, Вар ша ва, 1984.

У парт нер ским про јек ти ма са универзитетима Колумбија и Калифорнија у Њу јор ку и 
Сан Фран ци ску. Ра до ви су ци ти ра ни ви ше од 1700 пу та, у ви ше од 150 мо но гра фи ја и уџ бе ни
ка на ен ле ском је зи ку.

Зна чај ни ји ра до ви:

Djo kic TD, Bor son D, Dus ser DJ, Na del JA. Ne u tral En do pep ti da se In hi bi tors po ten ti a te Cap sa i cin 
and El lec tri cally-in du ced Non cho li ner gic con trac tion in Gu i nea Pig Bron chi. J Phar ma col Exp Ther 
1989;248:7-11. 

Djo kic TD. Se ki za wa K, Bor son DB, Na del JA. Ne u tral En do pep ti da se In hi bi tors po ten ti a te Sup stan ce 
P – in du ced con trac tion in Rat and Fer ret ile um. Am J Physiol 1988;19:639-43. 

Djo kic TD, Dus ser DJ, Bor son DB, Na del JA. Ne u tral En do pep ti da se mo du la tes Ne u ro ten sin-in du ced 
Air way con trac tion. Jo ur nal Appl Physiol 1989;66(5):2338-43. 

Lee JY, Djo kic TD. Du mont C, Graf PD, Na del JA. Mec ha nism of Ozo ne-in du ced Tachypne ic re spon-
se to Hypo xia and Hyper cap nia in Con sci o us Dogs. J Appl Physiol Re spi rat En vi ron Exer ci se Physiol 
1980;48(1):163-8. 

Dus ser DJ, Djo kic TD, Bor son DB, Na del JA. Ci ga ret te smo ke-in du ced bron cho con stric tor Hyper-re spon-
si ve ness to Sup stan ce P and Inac ti va tes Air way ne u tral en do pep ti da se in the Gu i nea Pigs. J Clin In vest 
1989;84:900-6. 

Био је пред сед ник Дру штва фи зи о ло га Ср би је (20012004) а 2017. би ран је за Ре дов ног 
чла на Ма ти це Срп ске.

До бит ник је на гра де Злат на пла ке та „Др Во ји слав Сто ја но вић“, за 1994, на гра де за на
уч ноис тра жи вач ки рад СЛД за 1995, Ви дов дан ске на гра де, Уни вер зи те та у При шти ниКо
сов ска Ми тро ви ца 2009, Se ni or Ful bright Re se arch Award, 19868788, Злат не ме да ље Дру штва 
фи зи о ло га Ср би је 2012.
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Ми ро слав (Љу би ша) Ђор ђе вић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2018.

Ро ђен 1965. у Кру шев цу. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио је 
1991. За по слен је на Уни вер зи тет ској деч јој кли ни ци од 1994. Спе ци ја ли за ци ју деч је хи рур ги је 
за вр шио је 1998, спе ци ја ли за ци ју из уро ло ги је 2002. a ужу спе ци ја ли за ци ју из деч је уро ло ги је 
2002. Ма ги стар ску те зу је од бра нио 1997. a док тор ску ди сер та ци ју „Но ви при ступ за хи рур
шко ле че ње Пеј ро ни је ве бо ле сти” од бра нио је 2003. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
На уч ни са вет ник Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је од 2012. Про фе сор на “Icahn School 
of Me di ci ne at Mo unt Si nai”, New York. Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка Срп ског ле
кар ског дру штва постао je 2013.

Био је ру ко во ди лац јед ног и са рад ник у три про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке 
Ср би је. Са рад ник је у не ко ли ко ме ђу на род них про је ка та. Аутор и ко а у тор 125 пу бли ка ци ја, 
ин декс ци ти ра но сти 1325, Хин декс 22.

Зна чај ни ји ра до ви:

Djor dje vic ML, Pe ro vic SV, Slav ko vic Z, Dja kov ic N. Lon gi tu di nal dor sal dar tos flap for pre ven tion of 
fi stu la af er a Snod grass hypo spa di as pro ce du re. Eur Urol 2006;50:53-7. 

Djor dje vic ML, Sta no je vic D, Bi zic M, et al. Me to i di o plasty as a sin gle sta ge sex re as sig nment sur gery in 
fe ma le tran sse xu als: Bel gra de ex pe ri en ce. J Sex Med 2009;6:1306-13. 

Djor dje vic ML, Bum ba si re vic MZ, Kr stic Z, et al. Se ve re pe ni le in ju ri es in chil dren and ado le scents: re-
con struc tion mo da li ti es and out co mes. Uro logy 2014;83:465-70. 

Djor dje vic ML, Vu ka di no vic V, Sto ja no vic B, et al. Ob jec ti ve long-term eva lu a tion af er blad der auto a-
ug men ta tion with rec tus mu scle bac king. J Urol 2015;193:1824-9. 

Djor dje vic ML, Bi zic M, Sto ja no vic B, et al. Out co mes and spe cial tec hni qu es for tre at ment of pe ni le am-
pu ta tion in jury. In jury 2019;Suppl 5:S131-S136. doi: 10.1016/j.in jury.2019.10.064.

Члан je свих во де ћих до ма ћих и свет ских удру же ња у обла сти ма деч је и адулт не уро ло ги
је, пред сед ник во де ћег свет ског удру же ња ге ни тал них ре кон струк тив них хи рур га (GURS). Ре
цен зент је и уред ник ви ше во де ћих ме ђу на род них ча со пи са. Го сту ју ћи про фе сор на уни вер зи
те ти ма ши ром све та. Осни вач Бе о град ског цен тра за уро ге ни тал ну ре кон струк тив ну хи рур ги ју. 

До бит ник Го ди шње на гра де Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду за на уч ни до при нос 
(2015) и На гра де гра да Бе о гра да у обла сти ме ди ци не (2015).
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Сла во љуб (Алек сан дар) Жив ко вић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Сто ма то ло шког фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2006.

Ро ђен 1958. у Ба бу шни ци. Сто ма то ло шки фа кул тет у Бе о гра ду за вр шио 1982. Од 1985. 
стал но за по слен на Кли ни ци за бо ле сти зу ба Сто ма то ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. Ма ги стар ску 
те зу од бра нио 1990, а спе ци ја ли стич ки ис пит из Бо ле сти уста и зу ба по ло жио 1991. Док тор ску 
те зу „Би о ком па ти бил ност и фи зич ко хе миј ске ка рак те ри сти ке ден тинад хе зив них си сте
ма” од бра нио 1995. на Сто ма то ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ван ред ни члан АМН СЛД од 2013.

Ис тра жи вач са рад ник у пет про је ка та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је. Об ја
вио пре ко 250 струч но на уч них ра до ва, ра до ви су ци ти ра ни 210 пу та. Аутор је три уџ бе ни ка за 
сту ден те по сле ди плом ских сту ди ја, два уџ бе ни ка за сту ден те основ них сту ди ја, уред ник три и 
ре дак тор пре во да три уџ бе ни ка за основ не сту ди је. Ко а у тор у три ме ђу на род не мо но гра фи је.

Зна чај ни ји ра до ви:

Živ ko vić S, Bo jo vić S, Pa vli ca D. Bac te rial Pe ne tra tion of Re sto red Ca vi ti es. Oral Surg Oral Med Oral 
Pat hol Oral Ra diol En dod 2001;91(3):353-8.

Sto ji cic S, Ziv ko vic S, Qi an W, Zhang H, Ha a pa sa lo M. Tissue dissolution by sodium hypochlorite: efect 
of concentration, temperature, agitation, and surfactant. J En dod 2010;36(9):1558-62. 

Manojlovic D, Radisic M, Vasiljevic T, Zivkovic S, Lausevic M, Miletic V. Mo no mer elu tion from na-
nohybrid and or mo cer-ba sed com po si tes cu red with dif e rent light so ur ces. Dent Ma ter 201;27:371-8.

Čo lo vić B, Jan ko vić O, Živ ko vić S, Ži žak Ž, Ži žak IB, Jo ka no vić V. A new endodontic mixture based on 
calcium aluminate cement obtained by hydrothermal synthesis. Ce ra mics In ter na ti o nal 2019;45(7):9211-8.

Pe tro vić V, Opa čić-Ga lić V, Živ ko vić S, et al. Biocompatibility of new nanostructural materials based on 
active silicate systems and hydroxyapatite: in vitro and in vivo study. Int En dod J 2015;48(10):966-75. 

За ме ник ди рек то ра и в. д. ди рек то ра Сто ма то ло шке ко мо ре Ср би је. Члан СЛД од 1985. 
и члан пред сед ни штва у пет скуп штин ских са зи ва. Члан Бал кан ског удру же ња сто ма то ло га и 
Европ ског удру же ња ен до дон ти ста. Глав ни и од го вор ни уред ник Сто ма то ло шког Гла сни ка Ср
би је, члан уре ђи вач ког од бо ра и ре цен зент у број ним до ма ћим и ме ђу на род ним ча со пи си ма.

До бит ник на гра де за на уч но ис тра жи вач ки рад (2013) и на гра де „Злат но пе ро” (2017).
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Дра ган (Ста ни ша) Здрав ко вић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019. 

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2004. 

Ро ђен 1949. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1974. У Ин
сти ту ту за здрав стве ну за шти ту мај ке и де те та Ср би је „Др Ву кан Чу пић“ у Бе о гра ду за по слен 
од 1976. Спе ци ја ли стич ки ис пит из пе ди ја три је по ло жио 1982. а зва ње суб спе ци ја ли сте ен до
кри но ло ги је до био 2002. Док тор ску ди сер та ци ју „Зна чај ис тра жи ва ња спон та не ноћ не се
кре ци је хор мо на ра ста у де це са ни ским ра стом“ од бра нио 1991. на Ме ди цин ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду. На чел ник Слу жбе за ен до кри но ло ги ју од 19952012. а од 2013. до 2014. на чел ник 
Слу жбе за на уч но ис тра жи вач ку и обра зов ну де лат ност Ин сти ту та за здрав стве ну за шти ту 
мај ке и де те та Ср би је „Др Ву кан Чу пић“, до пен зи је 2014. Ван ред ни члан АМН СЛД од 2008.

Уса вр ша ва ње у Ho spi tal for Sick Chil dren и In sti tu te for Child He alth, Lon don 1986. Са рад
ник у три про јек та Ми ни стар ства за на у ку РС. Аутор је 312 об ја вље них ра до ва, ци ти ра них 
222 пу та у ме ђу на род ној ли те ра ту ри. Глав ни уред ник еди ци је „Про бле ми у пе ди ја три ји“ од 
20022013.

Зна чај ни ји ра до ви:

Здрав ко вић Д. Кли нич ка пе ди ја триј ска ен до кри но ло ги ја. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2001.

Ба ни ће вић М, Здрав ко вић Д. Спре чи мо го ја зност – са чу вај мо здра вље де це и адо ле сце на та. Бе-
о град: УНИ ЦЕФ, кан це ла ри ја Бе о град, 2008.

Здрав ко вић Д, Вла шки Ј, Са јић С, и сар. Ни зак раст у де тињ ству и адо ле сцен ци ји – во дич за 
от кри ва ње, ди јаг но сти ку и ле че ње де це и адо ле сце на та ни ског ра ста. Дру го до пу ње но из да ње. 
Бе о град: Удру же ње пе ди ја та ра Ср би је, 2011.

Vukovic R, Zdravkovic D, Mitrovic K, et al. Me ta bo lic syndro me in obe se chil dren and ado le scents in Ser-
bia: pre va len ce and risk fac tors. J Pediatr Endocrinol Metab 2015;28:903-9.

Mitrovic K, Vukovic R, Milenkovic T, Todorovic S, Radivojcevic J, Zdravkovic D. Chan ges in the in ci den-
ce and eti o logy of con ge ni tal hypothyro i dism de tec ted du ring 30 years of a scre e ning pro gram in Cen tral 
Ser bia. Eur J Pe di a tr 2016;175:253-9.

Ван ред ни члан АМН СЛД од 2008, члан Пе ди ја триј ске сек ци је СЛД од 1978. и Сек ци је 
за ен до кри но ло ги ју од 1985, ру ко во ди лац Од бо ра за пе ди ја триј ску ен до кри но ло ги ју 20042014. 
Члан Удру же ња пе ди ја та ра Ср би је од 2005, члан удру же ња Euro pean So ci ety for Study of Di a be tes 
(EASD), Дру штва ен до кри но ло га Ре пу бли ке Срп ске од 2018. Ди пло ма Фа кул тет ског од бо ра Са
ве за сту де на та 1972, По ве ља СЛД 2010. и На гра да за жи вот но де ло СЛД 2018.
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Бог дан (Ми лан) Зла тар

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

При ма ри јус од 1986.

Ро ђен 1932. у Пла шком (Ли ка, Хр ват ска). Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о
гра ду за вр шио 1958, а по том ра дио у Пла шком где је био управ ник здрав стве не ста ни це. По 
по врат ку у Бе о гра ду за по слио се у До му здра вља же ле зни ча ра, а по сле по ло же ног спе ци ја ли
стич ког ис пи та из ин тер не ме ди ци не у Кли нич кобол нич ком цен тру „Др Дра ги ша Ми шо вић“ 
где је од 1980. до 1993. го ди не био на чел ник Ин тер не кли ни ке. У ци љу ефи ка сни је и бр же ди
јаг но сти ке осно вао је днев ну бол ни цу у овој уста но ви. Од 1994. до пен зи о ни са ња био ди рек тор 
Град ског за во да за хит ну ме ди цин ску по моћ.

Об ја вио је ве ћи број ра до ва у до ма ћим ча со пи си ма и збор ни ци ма ра до ва струч них и на
уч них са ста на ка и не ко ли ко књи га из исто ри је и жи во та Ср ба у Хр ват ској.

Зна чај ни ји ра до ви:

Di mi tri je vić Z, Zla tar B. Ste pen za stu plje no sti po je di nih obo lje nja i sta nja u od no su na kon zu mi ra nje 
al ko ho la. Zdrav stve na za šti ta 1985;14.

Ne ško vić D, Zla tar B. Kom pa ra tiv na ana li za zdrav stve nog sta nja uče sni ka ra ta tre ti ra nih am bu lant no, u 
dnev noj bol ni ci i sta ci o na ru. Zbor nik ra do va II Kon gre sa do mo va zdra vlja, Stru ga, 1985.

Ivan ko vić D, Zla tar B. Rad sa obo le li ma od hro nič nih ma sov nih ne za ra znih bo le sti u ho mo ge nim gru pa-
ma. Zbor nik ra do va II Kon gre sa do mo va zdra vlja, Stru ga, 1985. 

Zla tar B. Zdrav stve no vas pi ta nje kao obavezаn pred met u osnov nom i sred njo škol skom obra zo va nju. IV 
In ter na ci o nal ni sim po zi jum “Si no vis“, Be o grad, 2014.

Zla tar B, ured nik. Za ti ra nje Sr ba u Hr vat skoj. Be o grad: Ni ko la Pa šić;2008.

Члан СЛД. Ре дов ни члан Кра љев ске акaдемије ино ва ци о них на у ка (2014).
Од ли ко ван је Оред ном Све тог Са ве тре ћег ре да. До бит ник На гра де за жи вот но де ло 

Ака де ми је Иво Ан дрић.
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Ми ле (Де си мир) Иг ња то вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

До цент Ме ди цин ског фа кул те та ВМА 
Уни вер зи те та од бра не од 2005.

Ро ђен је у Ни шу, где је за вр шио Ме ди цин ски фа кул тет 1982. Сту пио је у ак тив ну вој ну 
слу жбу и ра дио у гар ни зо ну Гњи ла не (1984–1988), а по том на ВМА спе ци ја ли зирао хи рур ги ју 
(1992), од бра нио ма ги стар ски рад (1997) и док тор ску те зу (2005). До цент од 2005, при ма ри јус 
од 2000. У чин пу ков ни ка је уна пре ђен 2002. На чел ник оде ље ња хи рур ги је на ВМА (2005–2008), 
oдељења за аб до ми нал ну хи рур ги ју КБЦ Зве зда ра (2008–2011), на чел ник Кли ни ке за оп шту 
хи рур ги ју (2011–2015) на ВМА, пен зи о ни сан 2015. Хи рург у Оп штој бол ни ци „Уна“ у Бе о гра ду 
(2015–2016), про фе сор хи рур ги је у Ви со кој ме ди цин ској шко ли у Ћу при ји (2016–2018) и хи
рург у Оп штој бол ни ци „Ме љи не“ у Хер цег Но вом (2018–2021).

Аутор у пре ко 230 ра до ва, ра до ви су ци ти ра ни 522 пу та. Уче ство вао у два до ма ћа про јек
та и јед ном европ ском. Аутор је две мо но гра фи је и ко а у тор у де вет. Аутор је бли зу 1000 од ред
ни ца у ен ци кло пе ди ја ма. Аутор и уред ник ме ди цин ског де ла „Ен ци кло пе ди је срп ског на ро да“ 
(2008) и „СО ВА: ве ли ки по ро дич ни лек си кон“ (2011). Члан је ре дак ци је за ме ди ци ну за из ра ду 
„Срп ске ен ци кло пе ди је“.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ig nja to vić M. Ga stro in te sti nal ni stro mal ni tu mo ri (GIST) - Me ta a na li za. Voj no sa nit Pregl 2002;59(2):183–
202.

Ig nja to vić M, Ćuk V, Ože go vić A, i sar. Ra ne kom pli ka ci je ope ra tiv nog le če nja obo lje nja šti ta ste žle zde: 
ana li za 2100 bo le sni ka. Ac ta Chir Iugosl 2003;50(3):155–75.

Ig nja to vić M. Do u ble pyra mi dal thyroid lo be. J Post grad Med 2009;55(1):41–2.

Ig nja to vić M, Jo vić J. Ten sion pne u mot ho rax, pne u mo re tro pe ri to ne um, and sub cu ta ne o us emphyse-
ma af er co lo no sco pic polypec tomy: a ca se re port and re vi ew of the li te ra tu re. Lan gen becks Arch Surg 
2009;394(1):185–9.

Ig nja to vić M. The thyroid gland in works of fa mo us old ana to mists and gre at ar tists. Lan gen becks Arch 
Surg 2010;395(7):973–85.

Члан је СЛД (1982), Хи рур шке сек ци је СЛД (1988), свих до ма ћих хи рур шких удру же ња 
и дру шта ва, као и Европ ског дру штва ен до кри них хи рур га (2007). Стал ни је суд ски ве штак 
Ми ни стар ства прав де (2008). Члан са рад ник је Ма ти це срп ске, Но ви Сад (2011). Био је глав ни 
и од го вор ни уред ник ча со пи са: Вој но са ни тет ски пре глед (2005/2006) и Срп ски ар хив за це ло
куп но ле кар ство (2016–2018).

До бит ник је Пла ке те СЛД (2014) и Ор де на за за слу ге у обла сти ма од бра не и без бед но сти 
дру гог сте пе на (1999).
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Не над (Слав ко) Или јев ски

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2020.

Ро ђен 1960. у Бе о гра ду. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1985. 
Од 1980. стал но за по слен у Ин сти ту ту за кар ди о ва ску лар не бо ле сти Де ди ње у Бе о гра ду, на 
Кли ни ци за ва ску лар ну хи рур ги ју. Спе ци ја ли стич ки ис пит из оп ште хи рур ги је је по ло жио 
1994. у ВМА Бе о град, а ужу спе ци ја ли за ци ју из ва ску лар не хи рур ги је за вр шио је 2002, на Ме
ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

Ма ги стар ску те зу из ва ску лар не хи рур ги је од бра нио је 1996, а док то рат 2004. го ди не 
од бра ном ра да „Евер зи о на ка ро тид на ен дар те рек то ми ја без ин тра о пе ра тив ног мо ни то
рин га код бо ле сни ка са оклу зи јом кон тра ла те рал не уну тра шње ка ро тид не ар те ри је”. Од 
2019. је управ ник Кли ни ке за ва ску лар ну хи рур ги ју ИКВБ Де ди ње Бе о град.

Био је ру ко во ди лац јед ног под про јек та и са рад ник у два про јек та Ми ни стар ства за на
у ку Ре пу бли ке Ср би је. Аутор је и ко а у тор 380 об ја вље них ра до ва. Ра до ви су ци ти ра ни пре ко 
390 пу та, Хин декс 11.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ili jev ski N, Ra dak Đ, Ra de vić B, et al. Emer gency sur gery of acu te tra u ma tic ar te ri o ve no us fi stu las. Car-
di o vasc Surg 2000;8/3:181-5. 

Ili jev ski N, Ra dak Đ, Ra de vić B, et al. Po pli teal tra u ma tic ar te ri o ve no us fi stu las. J Tra u ma 2002;52(4):739-44.

Ili jev ski NS, Ra dak S, Vu ču re vić G, et al. Ju gu lar vein ane urysm – ca se re port. Vas cu lar 2008;16(5):291-94. 

Ili jev ski N, Ra dak Đ, Po po vić A, Ra de vić B, Bo jić M. Blunt tra u ma of the brac hial ar tery. J Car di o vasc 
Surg 1999;40/6:921-22. 

Ili jev ski N, Ne ne zić D, Po pov P, Sa gić D, Ra dak D. Gi ant ane urysm of the ab be rant right sub cla vian ar-
tery (ar te ria lu so ria). Vasc Med 2011;16(2):157-58. 

Члан СЛД од 1980. Члан Европ ског удру же ња ва ску лар них хи рур га, ге не рал ни се кре тар 
Удру же ња за ва ску лар ну ме ди ци ну Ср би је, се кре тар ка те дре за по сле ди плом ску на ста ву ва ску
лар не хи рур ги је и ан ги о ло ги је. 
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Сло бо дан (Ста ни слав) Илић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Ни шу од 2002.

Ро ђен је 1953. Ди пло ми рао на Ме ди цин ском фа кул те ту у Ни шу 1978. За по слен на Ме
ди цин ском фа кул те ту у Ни шу и КЦ Ниш од 1980. Спе ци ја ли ста ну кле ар не ме ди ци не од 1983, 
спе ци ја ли ста пси хи ја три је од 1993. Ма ги стар ску те зу од бра нио 1985. а док тор ску ди сер та ци ју 
под на сло вом „При ме на ра ди о и зо топ ских ме то да у ди јаг но сти ци и прог но зи бу бре жне ин
су фи ци јен ци је” 1988. Ван ред ни члан АМН СЛД од 2013.

Од 2002. оба вљао је ду жност ше фа Ка те дре за ра ди о ло ги ју и ну кле ар ну ме ди ци ну и по
моћ ни ка ди рек то ра Цен тра за ну кле ар ну ме ди ци ну. Уса вр ша ва ња из ну кле ар не ме ди ци не 
оба вио у Лон до ну 1984. и Ка то ви ца ма 1989. Аутор 183 ра да, јед не мо но гра фи је и ко а у тор два 
уџ бе ни ка. Ци ти ран 54 пу та. Са рад ник у пет на уч ноис тра жи вач ких про јека та МНТР Ср би је 
и јед ног про јек та Ме ђу на род не аген ци је за атом ску енер ги ју.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ilić S, Bo gi će vić M, Ste fa no vić V. Ra di o nuc li de Esti ma tion of Kid ney Fun ction in Pa ti ents with Acu te Re-
nal fa i lu re. Nuc Com pact 1988;20:40-2.

Ilić S, Đor đe vić V, Ste fa no vić V. Psycho lo gi cal Sta tus of ESRD Pa ti ents on He mo dialysis. Dial&Transpl 
1996;25(12):871-80.

Ilić S, Mi lić I, Ste fa no vić V. Psycho lo gi cal de fen se mec ha nisms of pa ti ents with end sta ge kid ney di se a se as 
adap ta tion fac tor to he mo dialysis tre at ment. In tern J Ar tif Org 1997;20 (10):545-56.

Ilić S, Ra jić M, Vlaj ko vić M, Bo gi će vić M, Ste fa no vić V. The pre dic ti ve va lue of 133I-hip pu ra te cle a ran ce 
in the prog no sis of acu te re nal fa i lu re. Re nal Fa i lu re 2000;20(5):581-9.

Ilić S, Vlaj ko vić M, Bo gi će vić M, Ra jić M, Ste fa no vić V. The Sig ni fi can ce of ra di op har ma ce u ti cal cho i ce 
on the esti ma tion of the ab so lu te re nal fun ction in dif e rent sta ges of re nal fa i lu re. Med Prin ci ples Pract 
2001;10:29-33.

Члан СЛД од 1983, де ле гат при Европ ском удру же њу ну кле ар не ме ди ци не 19982002, 
пред сед ник Удру же ња ну кле ар не ме ди ци не Ср би је и Цр не Го ре 20022006, де ле гат Удру же ња 
Ну кле ар не ме ди ци не Ср би је при Свет ском удру же њу ну кле ар не ме ди ци не до 2014.

Члан Европ ског Удру же ња ну кле ар не ме ди ци не – ЕАНМ и Ин тер на ци о нал ног Фо ру ма 
за Ра ди о ну клид ну Те ра пи ју – ИЦРТ.

На гра да „Ми ло ван Ан тић” Удру же ња ну кле ар не ме ди ци не Ср би је за нај бо љи рад штам
пан у ино стра ном ча со пи су за 2001. и 2002. На гра да СЛД – По дру жни ца Ниш за нај бо љи уџ
бе ник у 2008.
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Ми хај ло (Бра ни сла в) Ја ко вље вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2017.

Ре дов ни про фе сор Фа кул те та Ме ди цин ских на у ка  
Уни вер зи те та у Кра гу јев цу од 2018.

Ро ђен 1978. у Бе о гра ду. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Кра гу јев цу за вр шио 2003. 
Од 2006. го ди не стал но за по слен на Уни вер зи те ту у Кра гу јев цу. Спе ци ја ли ста Кли нич ке фар
ма ко ло ги је од 2013. Док тор ску ди сер та ци ју „По пу ла ци о на фар ма ко ки не ти ка ан ти е пи леп
ти ка код па ци је на та обо ле лих од епи леп си је: ути цај на кон тр о лу на па да, не же ље на деј
ства и ква ли тет жи во та по стиг нут те ра пи јом” од бра нио 2008. 

Шеф Ка те дре за гло бал но здра вље, здрав стве ну еко но ми ју и по ли ти ку на Фа кул те ту ме
ди цин ских на у ка Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, ко ју је осно вао 2016. го ди не. Ви зи тинг про фе сор 
Уни вер зи те та у То ки ју, Ја пан (Hō sei da i ga ku), Лунд Уни вер зи те та, Швед ска и Ста ри ји ис тра
жи вач CHTF IH ME Уни вер зи те та у Ва шинг то ну од 2016.

Ру ко во ди лац пет ме ђу на род них про је ка та. Аутор пре ко 200 об ја вље них ра до ва у це ло
сти и пре ко 350 би бли о граф ских је ди ни ца. Ра до ви су ци ти ра ни 16,890 пу та у ме ђу на род ним 
ча со пи си ма и књи га ма, Хин декс 37.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ja ko vlje vic M, Ja kab M, Ger dtham U, et al. Com pa ra ti ve fi nan cing analysis and po li ti cal eco nomy of 
non com mu ni ca ble di se a ses. J Med Econ 2019;22:722-7.

Ja ko vlje vic M, Mat ter-Wal stra,K, Su ga ha ra T, et al. Cost-ef ec ti ve ness and re so ur ce al lo ca tion (CE RA) 18 
years of evo lu tion. Cost Ef Re so ur Al loc 2020;2;18:15. doi: 10.1186/s12962-020-00210-2.

Ja ko vlje vic M, Ti mo feyev Y, Ek kert NV, et al. The im pact of he alth ex pen di tu res on pu blic he alth in 
BRICS na ti ons. J Sport He alt 2019;8(6):516-9.  

Ja ko vlje vic M, Netz Y, But ti gi eg SC, et al. Po pu la tion aging and mi gra tion–hi story and UN fo re casts in 
the EU-28 and its east and so uth ne ar ne ig hbor hood–one cen tury per spec ti ve 1950–2050. Glo bal Heal, 
2018;16;14(1):30. doi: 10.1186/s12992-018-0348-7.

Ja ko vlje vic M, Fer nan des PO, Te i xe i ra JP, et al. Un derlying dif e ren ces in he alth spen ding wit hin the World 
He alth Or ga ni sa tion Euro pe Re gion—com pa ring EU15, EU post-2004,CIS, EU can di da te,and CA RIN-
FO NET co un tri es, Int J En vi ron Res Pu blic He alth 2019;16(17):3043. doi: 10.3390/ijerph16173043. 

Екс перт Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је (WHO EAC HR) у Ко пен ха ге ну од 2018. Струч
њак и ре цен зент Европ ске ко ми си је и Ру ске фон да ци је за на у ку RSF. Глав ни Уред ник ча со пи са 
CE RA, BMC.

До бит ник На гра де „Вла ди слав Ва ра гић“ за нај плод ни јег фар ма ко ло га Ср би је до 40те 
го ди не ста ро сти Срп ског фар ма ко ло шког дру штва, 2018.
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Дра га на (Ми ха и ло) Ја нић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2017.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2013.

Ро ђе на 1955. у Бе о гра ду. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр ши ла 1979. 
го ди не. Од 1981. за по сле на, а од 1995. на чел ник оде ље ња Хе ма то ло ги је и он ко ло ги је Уни вер
зи тет ске деч је кли ни ке. Спе ци ја ли ста пе ди ја три је од 1987. a суб спе ци ја ли ста хе ма то ло ги је од 
2008. го ди не. Ма ги стар ску те зу из иму но ло ги је од бра ни ла 1989, а док тор ску ди сер та ци ју из 
хе ма то ло ги је „Ја тро ге не не у тро пе ни је у де це са ма лиг ни те том” 1997. на Ме ди цин ском фа
кул те ту у Бе о гра ду. Од 2019. ру ко во ди лац Деч је он ко ло ги је Ин сти ту та за он ко ло ги ју и ра ди о
ло ги ју Ср би је.

Уса вр ша ва ња у Ен гле ској, Швај цар ској Ита ли ји и Аустри ји. 
Ру ко во ди лац јед ног и са рад ник у два про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би

је. Аутор 110 ра до ва ци ти ра них 920 пу та.

Зна чај ни ји ра до ви:

Stary J, et al among autors Ja nic D. In ten si ve che mot he rapy for child hood acu te lympho bla stic le u ke mia: 
re sults of the ran do mi zed in ter con ti nen tal trial ALL IC-BFM 2002. J Clin On col 2014;32(3):1741-84. 

Ja nic D, Peric J, Karan-Djurasevic T et al. Ap pli ca tion of tar ge ted next ge ne ra tion se qu en cing for the mu-
ta ti o nal pro fi ling of pa ti ents with acu te lympho bla stic le u ke mia. J Med Bi oc hem 2020;39(1):72-82. 

Ro dic P, Pa vlo vic S, Ko stic T, Ja nic D. Gam mo pathy and B lymphocyte clo na lity in pa ti ents with Ga uc her 
type I di se a se. Blood Cells Mol Dis 2013;50(3):222-5. 

Јa nic D, Dok ma no vic L, Jo va no vic N, La zic J. T-cell acu te lympho bla stic le u ke mia in a child with ata xia-
te lan gi ec ta sia: ca se re port. J Pe di a tr He ma tol On col 2007;29(10):713-5.

Ja nic D, Br dar R, Kr stic Z, et al. Suc cessful con cur rent tri ple sur gery in an ado le scent pa ti ent with ha e-
mop hi lia A and in hi bi tors tre a ted with re com bi nant fac tor VI Ia. Ha e mop hi lia 2007;13(4):447-9.

Го сту ју ћи про фе сор на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ско пљу, Се вер на Ма ке
до ни ја. Члан из вр шног од бо ра ин тер на ци о нал не гру пе за ле че ње ле у ке ми ја и лим фо ма In ter na-
ti o nal BFM Study Gro up. Члан бор да ди рек то ра европ ске ор га ни за ци је пе ди ја триј ске он ко ло ги је 
SI OP Euro pe (2009  2014). Ди рек тор Пе ди ја триј ске шко ле Ср би је од 2017. го ди не.

До бит ник По ве ље СЛД (2013) и По ве ље док то ра ме ди ци не Ре пу бли ке Срп ске (2015).
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Ми ро сла ва (Ми о драг) Ја шо вић-Га шић 

Ре до вни члан Ака де ми је Ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016. 

Ре дов ни Про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 1994.

Ро ђе на у Бе о гра ду 1946, Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр ши ла 1970. 
Спе ци ја ли ста не у роп си хи ја три је од 1977, док тор ску ди сер та ци ју („Пси хо со ма ти капси хо дер
ма то ло ги ја“) за вр ши ла 1980. Ре дов ни про фе сор на Ка те дри за пси хи ја три ју Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду од 1994. (у пен зи ји од 2011). Ди рек тор Ин сти ту та за пси хи ја три ју (ка сни је Кли ни ка) 
КЦСа Бе о град, 20052011. Ван ред ни члан АМН СЛД од 2010.

Уче сник је у ви ше ме ђу на род них и на ци о нал них на уч ноис тра жи вач ких про је ка та.
Пре ко 460 би бли о граф ских је ди ни ца са укуп ним ко е фи цен том на уч не ком пе тент но сти 

од 780. Ци тат ни ин декс: 933, Хин декс 15.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ja šo vić-Ga šić M. Is tre at ment-re si stan ce in psychi a tric di sor ders a trap for polyphar macy? Psychi a tria 
Da nu bi na 2015;27(3):308-13.

Ja šo vić-Ga šić M, Du njic-Ko stić B, Pan to vić M, et al. Al go rithms in psychi a try: sta te of the art. Psychi a tr 
Da nub 2013;25(3):280-3.

Ja šo vić-Ga šić M, Vu ko vić O, Pan to vić M, et al. An tipsycho tics - hi story of de ve lop ment and fi eld of in di-
ca tion, new wi ne - old glas sess. Psychi a tr Da nub 2012;24(Suppl 3):342-4. 

Ma ric NP, Dok nic M, Pa vlo vic D, Pe kic S, Sto ja no vic M, Ja so vic-Ga sic M, Po po vic V. Psychi a tric and ne-
u ropsycho lo gi cal chan ges in growth hor mo ne-de fi ci ent pa ti ents af er tra u ma tic brain in jury in re spon se 
to growth hor mo ne the rapy . J En doc ri nol In vest 2010;33(11):770-5.

Hal bre ich U, ..., Jasovic-Gasic M, et al. Culturally-sen si ti ve com pla ints of de pres si ons and an xi e ti es in 
wo men. J Af ect Di sord 2007;102(1-3):159-76. 

Члан Етич ког Ко ми те та СЛДа, члан (бив ши пот пре сед ник) Су да ча сти Ле кар ске ко мо
ре Бе о гра да, Euro pean Psychi a tric As so ci a tion, Ame ri can Psychi a tric As so ci a tion, Из вр шног од бо ра 
Cen tral-Euro pean Ne u ropsychop har ma co logy As so ci a tion, и др. Члан Уре ђи вач ког од бо ра и ре цен
зент ча со пи са Psychi a tria Da nu bi na и Уре ђи вач ког од бо ра ча со пи са Пси хи ја три ја да нас.

До бит ник пла ке те за жи вот но де ло СЛДа, 2014. 
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Ма ри ја (Ра до слав) Јев тић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 2014.

Ро ђе на 1966. у Кру шев цу, ди пло ми ра ла на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но
вом Са ду 1991. Од 1997. за по сле на на Ме ди цин ском фа кул те ту и у Ин сти ту ту за јав но здра вље 
Вој во ди не. Спе ци ја ли ста хи ги је не од 1997. го ди не. Ужу спе ци ја ли за ци ју из ко му нал не хи ги је не 
са па то ло ги јом на се ља (ме ди цин ске еко ло ги је) за вр ши ла 2009. 

Ма ги стри ра ла 1999. у Цен тру за мул ти ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
где је за вр ши ла и ака дем ске ма стер сту ди је ме наџ мен та у здрав ству 2011. Док тор ску ди сер
та ци ју: „Из ло же ност ста нов ни штва ра до ну и про це на здрав стве ног ри зи ка” од бра ни ла 
2001. на Ме ди цин ском фа кул те ту УНС. 

Уса вр ша ва ња на Uni ver si té Li bre de Bru xel les (ULB), School of Pu blic He alth 2015/16; UN FPA 
Po pu la tion, De ve lop ment, De mo graphy and He alth, 2013; Le a ding Chan ge, Qu e en Mar ga ret Uni ver-
sity, Edin burgh, 2011; EU Po licy he alth and en vi ron ment, Brus sels, 2009, 2010; En vi ron men tal Po licy 
and Pu blic Di a lo gue, In sti tu te of In ter na ti o nal He alth, Sal zburg 2003. 

Уче сник че ти ри про јек та МНТР РС, два ме ђу на род на про јек та. Аутор пре ко 150 об ја
вље них ра до ва и има 157 ци та та до 2020.

Зна чај ни ји ра до ви:

Jev tic M, Bo u land C. Su sta i na ble de ve lop ment go als as a fra me work of edu ca tion for he althy ci ti es and 
he althy en vi ron ments, Chap ter in the Bo ok: Li fe long Le ar ning and Edu ca tion in He althy and Su sta i na ble 
Ci ti es.(2018). Sprin ger, pp. 283-98. 

Jev tic M, Ta mas T, Pan tic-Ak sen ti je vic S, Sto ja no vic D. Re pro duc ti ve He alth in Ser bia - Con di tion, Per-
spec ti ves and De mo grap hic Sig ni fi can ce. An thro po lo gi cal No te bo oks 22(3): 47–60. ISSN1408-032X.

Jev tic M, Dra gic N, Bi je lo vic S, Po po vic M. Car di o va scu lar di se a ses and air pol lu tion in No vi Sad, Ser bia. 
IJO MEH 2014:27(2);DOI 10.2478/s13382-014-0239-y.

Jev tic M. Systems-psychodyna mic Or ga ni za ti o nal Con sul ting and Men tal He alth. Edi tion In spi ra tio. An-
dre je vic En dow ment. Bel gra de 2019. ISBN978-86-525-0381-0.

Jev tic M. Mar ke ting in the pre ven tion of obe sity. Edi tion Ini ti um, En dow ment An dre je vic, 2013, 
ISBN:978-86-525-0121-2.

Члан СЛД, Дру штва ле ка ра Вој во ди не, Удру же ња за јав но здра вље Ср би је, Удру же ња 
груп них ана ли ти ча ра Бе о град, Са ве за дру шта ва пси хо те ра пе у та Ср би је, Euro pean Pu blic He alth 
As so ci a tion, Gro up Analytic So ci ety, In ter na ti o nal So ci ety for the Psycho a nalytic Study of Or ga ni za ti ons, 
Euro pean He alth Me na ge ment Or ga ni za tion. 

На уч ни са рад ник Uni ver si té Li bre de Bru xel les (ULB), Cen tre de Rec her che sur la San té En vi-
ron ne men ta le et Pro fes si on nel le, Éco le de San té Pu bli que od 2016.

До бит ник Пла ке те ДЛВ СЛД (2019), Ди пло ме СЛД – Сек ци је за хи ги је ну 2019.
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Mарина (Ан дри ја) Јо ва но вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2008.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 2007.

Ро ђе на у Но вом Са ду 1955. На Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду је са оце ном 9,51 
ди пло ми ра ла 1992; по ло жи ла спе ци ја ли стич ки ис пит из дер ма то ве не ро ло ги је 1990, ма ги стар
ску те зу од бра ни ла 1989, док тор ску ди сер та ци ју „Син дром кон такт не ур ти ка ри је” 1997. Пр
ве ре зул та те ди сер та ци је пре зен то ва ла је у Лон до ну у Кра љев ском ле кар ском дру штву. По ста је 
2008. екс перт ни са вет ник за ме ди ци ну Се кре та ри ја та за на у ку АП Вој во ди не. 

До бит ник је сти пен ди је “The Bri tish Co un cil“ 1991; Qu e en Vic to ria Ho spi tal, Lan ca ster; Skin 
Ho spi tal Sal ford, Uni ver sity of Man che ster; St. Јohn’s Der ma to logy Cen tre, St. Тhoмаs’s Ho spi tal, Lon don. 

Аутор/ко а у тор 186 пу бли ка ци ја, ци ти ра ност – 168 хе те ро ци та та (112 у СЦИ, 56 у мо но
гра фи ја ма). Мен тор је јед не од бра ње не док тор ске и ма ги стар ске те зе. Уче сник је у два про јек
та Ми ни стар ства за на у ку РС и јед ном Се кре та ри ја та за на у ку АПВ. Би ла је пре да вач у се дам 
на уч них ску по ва АМН СЛД.

Зна чај ни ји ра до ви: 

Jo va no vić M, Ki hic zak G, Schwartz RA. Hi dra de ni tis sup pu ra ti va: part II. In: eMe di ci ne J - Cli ni cal 
Кnow led ge Ba se [da ta ba se on the In ter net]. eMe di ci ne.com;c2006 [up da ted 2006 Mar 23;ci ted 2006 Dec 
15]. Ava i la ble from: url:http://www.emedicine.com/derm/topic892.htm

Jo va no vić M, Ka ra da glić D, Br kić S. Con tact ur ti ca ria and al ler gic con tact der ma ti tis to li do ca i ne in a 
pa ti ent sen si ti ve to ben zo ca i ne and pro po lis. Con tact Der ma ti tis 2006;54:124-6. 

Jo va no vić M, Po ljac ki M, Vu ja no vić Lj, Du ran V. Acu te fe bri le ne u trop hi lic der ma to sis (Swe et’s syndro-
me) af er in flu en za vac ci na tion. J Am Acad Der ma tol 2005;552(2):367-9.

Jo va no vić M, Po ljač ki M, Mi mi ca Du kić N, et al. Se squ i ter pe ne lac to ne mix patch te sting sup ple men ted 
with dan de lion ex tract in pa ti ents with al ler gic con tact Der ma ti tis, ato pic der ma ti tis and non – al ler gic 
chro nic in flam ma tory skin di se a ses. Con tact Der ma ti tis 2004;51:101–10.

Jo va no vić M, Mi mi ca Du kić M, Po ljac ki M, Bo sa P. Erythe ma mul ti for me due to con tact with we eds: a 
re cur ren ce af er patch te sting. Con tact Der ma ti tis 2003;48;17-25.

Члан је Удру же ња дер ма то ве не ро ло га Ср би је и Европ ске ак aде ми је за дер ма то ло ги ју.
До бит ник је ме да ље Удру же ња дер ма то ло га Пољ ске, ди пло ме по ча сног чла на Удру же ња 

дер ма то ло га Ру му ни је и Ма ке до ни је 
До бит ник је За хвал ни це, Ди пло ме и Пла ке те СЛД и ДЛВ СЛД.
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Ида (Ва си ли је) Јо ва но вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о граду од 2010.

Ро ђе на 1954. у Бе о гра ду. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр ши ла 1979. 
Од 1980. до 2017. је ра ди ла у Уни вер зи тет ској деч јој кли ни ци (УДК) у Бе о гра ду, а од 2017. у 
Medigroup оп штој бол ни ци у Бе о гра ду. Спе ци ја ли ста пе ди ја три је од 1987, а суб спе ци ја ли ста 
кар ди о ло ги је од 2002. Ма ги стар ску те зу од бра ни ла 1985, а док тор ску ди сер та ци ју 1993. Од 
2001. до 2009. је би ла ди рек тор Цен тра за пе ди ја три ју УДК, а од 2009. до 2012. ге не рал ни ди рек
тор УДК. У пе ри о ду од 1987. до 2018. уса вр ша ва ла се у Ве ли кој Бри та ни ји, Аме ри ци и Не мач кој.

Би ла је ру ко во ди лац у пет, а са рад ник у седам про је ка та укљу чу ју ћи и FP про је кат Европ
ске Ко ми си је. Аутор 320 ра до ва у на ци о нал ним и ин тер на ци о нал ним ча со пи си ма, аутор је две 
и ко а у тор у 12 књи га и мо но гра фи ја пу бли ко ва них у зе мљи и ино стран ству. Пре да вач по по
зи ву на ви ше од 30 ме ђу на род них ску по ва.

Зна чај ни ји ра до ви:

Jo va no vić I, Pa re za no vić V, Lju bić A, et al. Car di ac wall mo tion ve lo ci ti es in nor mal fe tu ses eva lu a ted by 
Dop pler myocar dial ima ging. Fe tal Di agn Ther 1998;13(Suppl.1):161-7. 

Gra di nac S, Jo va no vic I, Dju kic M, et al. Par tial lef ven tri cu lec tomy in a two-year-old girl with di la ted 
car di omyopathy. J He art Lung Tran splant 1999;18(4):381-3. 

Cu tu ri lo G, Jo va no vic I, Vu ko ma no vic G, et al. Pre na tal Growth Re tar da tion, Mic ro cep haly, and Eye Co-
lo bo ma in In fant with Mul ti ple Con ge ni tal Ano ma li es: Furt her De li ne a tion of Pre su med New Dysmorp-
hic Syndro me. Birth De fects Re se arch A Clin Mol Te ra tol 2008;82:166-8. 

Bajcetic M, L. Kearns G, Jovanovic I et al. Ava i la bi lity of Oral For mu la ti ons La be led for Use in Young 
Chil dren in Ser bia, Ger many and the USA. Des 2015;21:5668-73.

Van Der Me u len M, Da ling ha us M, Jo va no vic I, et al. How sa fe are ACE in hi bi tors for he art fa i lu re in 
chil dren? Arch Dis Child 2018;103(1),106-109.

Члан СЛД од 1980. Осни вач и пред сед ник ју го сло вен ског, по том срп ског удру же ња за 
ехо кар ди о гра фи ју, члан је Европ ских удру же ња за пе ди ја триј ску кар ди о ло ги ју, кар ди о ло ги ју, 
маг нет ну ре зо нан цу ср ца. До бит ник је Ок то бар ске на гра де, На гра де за жи вот но де ло ле ка ра 
Ре пу бли ке Срп ске, на гра де Удру же ња кар ди о ло га за из у зет не ре зул та те и до при нос на по љу 
кар ди о ло ги је, Пе ди ја триј ске сек ци је СЛД.
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Ми о мир (Ђор ђе) Јо вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2016.

Ро ђен 1955. у Ба бу шни ци. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио је 
1980. Од 1987. из Ле сков ца пре ла зи у Ин сти тут за кар ди о ва ску лар не бо ле сти „Де ди ње“ у Бе о
гра ду. Спе ци ја ли стич ки ис пит из Ане сте зи о ло ги је са ре а ни ма то ло ги јом по ло жио је 1986. Ма
ги стар ски рад je одбрaнио 1997. а док тор ску те зу „Хе мо ди нам ски ефе кат ин тра о пе ра тив
не ин фу зи је глу ко заин су линка ли јум у ко ро нар ној хи рур ги ји код осла бље не функ ци је ле ве 
ко мо ре“ 2000. Управ ник Кли ни ке за ане сте зи ју и ин тен зив но ле че ње Ин сти ту та „Де ди ње“ од 
2001. Био је члан Кон зи ли ју ма за тран сплан та ци ју ко ји је у пе ри о ду 1995–2003. го ди на ура дио 
пр ве успе шне тран сплан та ци је ср ца и је тре код нас.

У пе ри о ду од 2015 – 2018. го ди не био је шеф Ка те дре за ане сте зи о ло ги ју, ре а ни ма то ло ги
ју и ин тен зив ну те ра пи ју. Осни вач је и пр ви ру ко во ди лац уже спе ци ја ли за ци је Кар ди о ва ску
лар не и то ра кал не ане сте зи је од 2018. го ди не. Уса вр ша ва ња: 1996. Ni qu ar da Ma go re, Ми ла но, 
1997. Кли ни ка за кар ди о то ра кал ну и ва ску лар ну хи рур ги ју, Ха но вер, 2005, 2006. Te xas He art 
In sti tu te, 2008. Me mo rial Her mann, Te xas Me di cal Cen ter, Хју стон.

Уред ник два уџ бе ни ка, као аутор и ко а у тор об ја вио је ви ше од 330 ра до ва, са 257 ци та та 
у SCO PUS ба зи. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Pi sa no A, Lan do ni G, Lo mi vo ro tov V, Co mis M, Ga zi vo da G, Con te M, Haj jar L, Fin co G, Jo vic M, et al. 
Worldwide Opinion on Multicenter Randomized Interventions Showing Mortality Reduction in Critically 
Ill Patients: A Democracy-Based Medicine Approach. J Car di ot ho rac Vasc Anesth 2016;30(5):1386-95.

Jo vic M, Unic-Sto ja no vic D, Ise no vic E, et al. Anesthetics and cerebral protection in patients undergoing 
carotid endarterectomy. J Car di ot ho rac Vasc Anesth 2015;29(1):178-84. 

Jo vic M, Stran cic A, Ne na dic D, et al. Mi toc hon drial mo le cu lar ba sis of se vo flu ra ne and pro po fol car di-
o pro tec tion in pa ti ents un der go ing aor tic val ve re pla ce ment with car di o pul mo nary bypass. Cell Physiol 
Bi oc hem 2012;29:131-42.

Jo vić M, Ča li ja B, Ra do mir B, et al. The use of acu te nor mo vo le mic he mo di lu tion in pa ti ents un der go ing 
car di ac sur gery. J Car di o va scu lar Sur gery Ju ne 2003;11(3):201- 5.

Члан је Срп ског ле кар ског дру штва од 1983, Европ ског удру же ња кар ди о то ра кал них ане
сте зи о ло га, Аме рич ког удру же ња кар ди о ва ску лар них ане сте зи о ло га и је дан од осни ва ча Дру
штва ане сте зи о ло га Ср би је.
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Не бој ша (Ра до ва н) Јо вић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та ВМА 
Уни вер зи те та од бра не у Бе о гра ду од 2004.

Ро ђен у Бе о гра ду 1955. Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду за вр шио 1979. Спе ци ја ли за ци ја 
мак си ло фа ци јал не хи ру р ги је на Кли ни ци за мак си ло фа ци јал ну хи рур ги ју 1989. Ма ги стар ски 
рад за вр шио 1984. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду а док тор ску ди сер та ци ју: „Уло га про
ста глан ди на у па то ге не зи иди о пат ске три ге ми нал не не у рал ги је“ 1993, ВМА. Спе ци ја ли ста 
хи рур шке он ко ло ги је од 2012. 20152018. де кан ме ди цин ског фа кул те та ВМА, Уни вер зи тет од
бра не Бе о град. Ван ред ни члан АМН СЛД од 2008.

Уса вр ша вао се: 1989. из обла сти ми кро ва ску лар на хи рур ги је, Ха но вер, 1998, тех ни ке 
осте ог нет ске дис трак ци је, Па риз, 2001. на пред не тех ни ке у ле че њу кра ни о фа ци јал них де фор
ми те та, Min ne so ta, USA, 2002. при ме на дис трак ци је у ор тог нат ској хи рур ги ји, Бриж, Бел ги ја, 
2003. на пред не тех ни ке дис трак ци о не осте о ге не зе сред ње тре ћи не ли ца, Келн.

Уче ство вао је у ви ше про је ка та на ВМА као и у про јек ту Тех но ло шког раз во ја са Ми ни
стар ством про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја са Ин сти ту том за ну кле ар не на у ке Винча. 
Аутор је ви ше од 350 ра до ва из обла сти мак си ло фа ци јал не хи рур ги је и пет књи га.

Има 22 ра да на SCI ли сти, ци ти ран је 112 пу та. Уку пан ко е фи ци јент на уч не ком пе тент
но сти је 284,4

Зна чај ни ји ра до ви:

Jo vić N, Ma gić Z. Kli nič ki zna čaj ge net skih i epi ge net skih pro me na u oral nim pla no ce lu lar nim kar ci no-
mi ma – Aka de mi ja me di cin skih na u ka Srp skog le kar skog dru štva, Be o grad 2013 god, Na uč na mo no gra-
fi ja ISBN 978-86-6061-045-6.

Jo vić N. Sud sko me di cin sko vešta če nje ne ma te ri jal ne šte te, Slu žbe ni gla snik, Prav ni fa kul tet uni ver zi te ta 
Union, Be o grad 2011. po gla vlje Ve šta če nje po vre da li ca i vi li ca, 301-7.

Jo vić N. Le če nje de fo r mi te ta vi li ca me to dom oste o ge net ske dis trak ci je. MD-Me di cal Da ta 2011:3(2)163-8.

Šu pić G, Jo vić N, Ko zo ma ra R, Ze ljić K, Ma gić Z. In ter ac tion bet we en the MTHFR C677T polymorp hism 
and al co hol – im pact on oral can cer risk and mul tipl ge nes. Jo ur nal of den tal re se arch 2011;90(1):65-70. 

Šu pić G, Jo vić N, Ze ljić K, Ko zo ma ra R, Ma gić Z. As so ci a tion of VGAF-A ge ne tic polymorp hisms 
with can cer risk and sur vi val in advan ce-sta ge oral squ a mo us cell car ci no ma pa ti ents. Oral On co logy 
2012;48(11):1171-7.

Члан Удру же ња мак си ло фа ци јал них хи рур га Ср би је (у јед ном ман да ту пред сед ник) 
EACMFS – Euro pean As so ci a tion of Cra nio-Ma xil lo fa ci al Sur ge ons (у два ман да та пред став ник срп
ског Удру же ња), IAOMFS – In ter na ti o nal As so ci a tion of Oral and Ma xil lo fa ci al Sur ge ons, ICS – In ter-
na ti o nal Col le ge of Sur gery. 
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Рај ко (Ми ло рад) Јо вић

Редовни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 2008.

Ро ђен 1959. Се ло ва, Кур шу мли ја. Ди пло ми рао 1984. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду. Ра дио као ле кар у ам бу лан ти Рав но Се ло, МЦ Вр бас 1986. Од 1987. за по слен на Кли ни ци 
за ото ри но ла рин го ло ги ју и хи рур ги ју гла ве и вра та, Кли нич ки цен тар Вој во ди не. На чел ник оде
ље ња, за ме ник Управ ни ка ОЈ. Спе ци ја ли ста из ото ри но ла рин го ло ги је од 1992, ужа спе ци ја ли
за ци ја из фо ни ја три је 2005. Ма ги стар ски рад из кли нич ке фар ма ко ло ги је од бра нио 1991, а док
тор ску ди сер та ци ју „Ути цај ре сек ци ја ла рин го фа рин ге ал них струк ту ра код ма лиг них ту мо
ра ла ринк са на функ ци ју гу та ња“ 1998. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Ванредни 
члан АМН СЛД од 2013.

Уса вр ша вао се 1988. на Ин сти туту за ото ри но ла рин го ло ги ју, Бе о град, на ОРЛ кли ни
ка ма у За гре бу (Ви но град ска 1989) (Ша ла та 1990), Се ге ди ну (1993, 1996), Бу дим пе шти (1996), 
Cor nell Uni ver sity Me di cal Col le ge, Sal zburg (1997), Kran ken ha u se der Stadt Wi en (2000, 2002), Net-
her land Can cer In sti tut, Ам стер дам (2003), Hals-Na sen-Ohren he il kun de Gis sen, Не мач ка (2009). 

Био ру ко во ди лац јед ног и са рад ник у три ме ђу на род на и јед ном до ма ћем про јек ту. 
Аутор 33, а ко а у тор у 39 ра до ва ко ји су ци ти ра ни 54 пу та у ме ђу на род ним ча со пи си ма и књи
га ма. Уред ник и аутор два сту дент ска уџ бе ни ка.

Зна чај ни ји ра до ви:

Jo vić R, Maj de vac Ž. Di sa nje i gu ta nje po sle par ci jal nih la rin gek to mi ja. Srp Arh Ce lok Lek 1994;11-
12:319-23.

Jo vić R, Dra gi če vić D, Ko ma zec Z, Sa bo A. Ke to pro fen is su per i or to me ta mi zo le in re li e ving po sto pe ra-
ti ve pain. J BUON 2008;13:519-23.

Jo vić MR, Ko ma zec Z, Mi tro vić S, Dra gi če vić D, Ja nje vić D. Sur gi cal tre at ment of pri mary trac heal dyski-
ne sia in a 14 month old child. Auris Na sus Larynx 2010;37:263-7.

Jo vić MR, Dra gi če vić D, Ga šić J, et al. Laryngo trac heal ste no sis and re ste no sis. What has the in flu en ce on 
the fi nal out co me? Eur Arch Otor hi no laryngol 2012;269:1805-11.

Jo vić MR. Ro le of sur gery in mo dern tre at ment of laryne gal car ci no ma. Med Pregl 2013;LXVI(9-10):349-56. 

Члан Срп ског ле кар ског дру штваДру штва ле ка ра Вој во ди не, Европ ског и Бал кан ског 
удру же ња ото ри но ла рин го ло га, Европ ског ла рин го ло шког удру же ња, Европ ске ото ри но ла
рин го ло шке ака де ми је. 

Ди пло ма дру штва ле ка ра Вој во ди не СЛД 2004; За хвал ни ца Срп ског ле кар ског дру штвa 
2005; На гра да Ака де ми је ме ди цин ских на у ка за ор га ни за ци ју здрав стве не слу жбе 2017.
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Ву ко ман (Ра до је) Јо ка но вић 

По ча сни члан Aкадемије ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016. 

На уч ни са вет ник  
Ин сти ту та за ну кле ар не на у ке Вин ча од 1998.

Ро ђен 1949. у се лу Тр си, Плу жи не, Цр на Го ра. Фа кул тет за фи зич ку хе ми ју у Бе о гра ду за
вр шио 1972. Нај ве ћи део сво га рад ног ве ка про вео је ра де ћи у Ин сти ту ту за ну кле ар не на у ке 
Вин ча, ба ве ћи се на но ма те ри ја ли ма и на но тех но ло ги ја ма. Ма ги стар ску те зу из те о ри је и прак
се син те ро ва ња дис перз них си сте ма од бра нио је 1981, а док тор ску ди сер та ци ју 1988, на те му 
син те ро ва ња ко рунд них си сте ма у ЦМС у Бе о гра ду. 

Об ја вио је 150 на уч них ра до ва у ме ђу на род ним ча со пи си ма ви со ког им пак та, 50 у нај
пре сти жни јим до ма ћим ча со пи си ма, 50 ра до ва са оп штио у свој ству пле нар ног, пре да ва ча по 
по зи ву и сек циј ског пре да ва ча на ра зним кон фе рен ци ја ма ши ром све та. Об ја вио је и два де сет 
по гла вља у из да њу нај у глед ни јих свет ских из да ва ча, као што су Tаylor and Fren sis и El se vi er, и 
по зна тих ре ги о нал них из да ва ча. Об ја вио је и три ван ред не мо но гра фи је на срп ском је зи ку и 
јед ну на ен гле ском је зи ку у Не мач кој на пре ко 2300 стра на. По ред то га об ја вио је два из у зет но 
за ни мљи ва ро ма на у Из да вач кој ку ћи Про ме теј, тре ћи ро ман је у штам пи. Ци ти ран је 2150 пу та. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Pa raš S, Tri šić D, Jo ka no vić V, et all. Toxicological Profile of Nanostructured Bone Substitute Based on 
Hydroxyapatite and Poly(lactide-co-glycolide) afer Subchronic Oral Exposure of Rats. Na no ma te ri-
als 2020;10 (5):918-38.

Mi ćić M, An to ni je vić Đ, Jo ka no vić V, et all. De ve lo ping a no vel re sorp ti ve hydroxyapa ti te-ba sed bo ne 
sub sti tu te for over-cri ti cal si ze de fect re con struc tion: physi coc he mi cal and bi o lo gi cal cha rac te ri za tion and 
pro of of con cept in seg men tal rab bit’s ul na re con struc tion. Bi o me di zi nische Tec hnik/Bi o me di cal En gi ne-
e ring 2020;65(4):1-15.

Paraš S, Janković O, Jokanović V, et all. In flu en ce of na no struc tu red cal ci um alu mi na te and cal ci um si li-
ca te on the li ver: hi sto lo gi cal and un bi a sed ste re o lo gi cal analysis. Int En dod J 2019;52(8):1162-72. 

Čolović B, Janković O, Jo ka no vić V, et all. A new en do don tic mix tu re ba sed on cal ci um alu mi na te ce ment 
ob ta i ned by hydrot her mal synthe sis. Ce ra mics In ter na ti o nal 2019;45 (7):9211-18.

Ćetenovic B, Prokić B, Jokanović V, et all. Biocompatibility Investigation of New Endodontic Materials Based 
on Nanosynthesized Calcium Silicates Combined with Diferent Radiopacifiers. J En dod 2017;43(3):425-32.
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Не ве на (Кр ста) Ка ле зић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2014.

Ро ђе на 1956. у Ле сков цу. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр ши ла 1982. 
Од 1985. за по сле на у Цен тру за ане сте зи о ло ги ју и ре а ни ма то ло ги ју Кли нич ког цен тра Ср би је. 
Специјалистa ане сте зи о ло ги је са ре а ни ма то ло ги јом od 1990, ма ги стри ра ла 1993, док тор ску ди
сер та ци ју „Ути цај ини ци јал ног трет ма на по ли тра у ма ти зо ва них бо ле сни ка на бу бре жну 
функ ци ју и ко нач ни ис ход ле че ња” од бра ни ла 1997, а суб спе ци ја ли за ци ју из ме ди ци не бо ла 
за вр ши ла 2018.– све на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Би ла шеф ре а ни ма ци је у Ур гент
ном цен тру КЦС, а за тим на чел ник ане сте зи је у Цен тру за ен до кри ну хи рур ги ју (од 1999). Би ла 
је шеф ка те дре за спе ци ја ли стич ку на ста ву из ане сте зи о ло ги је, ре а ни ма то ло ги је и ин тен зив не 
те ра пи је.

Би ла је мен тор 10 од бра ње них док то ра та и ве ли ког бро ја ма ги стар ских, суб спе ци ја ли
стич ких, ака дем ских спе ци ја ли стич ких и ди плом ских ра до ва. Аутор је пре ко 400 ра до ва, ци
ти ра них 150 пу та, 7 уџ бе ни ка за пост ди плом ску и спе ци ја ли стич ку на ста ву. Са рад ник у ви ше 
про је ка та Ми ни стар ства на у ке. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Ka le zic N, Zi va lje vic V, Sli jep če vić N, Pa u no vić I, Di klić A, Ši pe tić S. Risk fac tors for spo ra dic me dul lary 
car ci no ma. Eur J Can cer Prev 2012;22(3):262-7. 

Ka le zić N, Sto ja no vić M, Mi li čić B, et al. The in ci den ce of in tra o pe ra ti ve hyper ten sion and risk fac tors for 
its de ve lop ment du ring thyroid sur gery. Clin Exp Hyper tens 2013;35(7):523-7.

Ka le zić N, Sa bljak V, Ste va no vić K, et al. Pre dic tors of diffi  cult air way ma na ge ment in thyroid sur gery: a 
fi ve-year ob ser va ti o nal sin gle-cen tre pro spec ti ve study. Ac ta Clin Cro at 2016;55:9-18.

Ste va no vic K, Sa bljak V, To sko vic A, Ku kic B, Ste ko vic J, An to ni je vic V, Ka le zic N. Anaesthesia and the 
patient with diabetes. Di a be tes Me tab Syndr 2015;9(3):177-9.

Vu ja čić N, Pa u no vić I, Di klić A, Ži va lje vić V, Sli jep če vić N, Ka le zić N, et al. Biochemical and clinical 
characteristics of patients with primary aldosteronism: Single centre experience.J Med Bi oc hem 
2020;39(2):240-8.

Члан Срп ског ле кар ског дру штва од 1983. го ди не, би ла је глав ни и од го вор ни уред ник 
ча со пи са Ser bian Jo ur nal of Аnesthesia and In ten si ve The rapy, пред сед ник Сек ци је за ане сте зи о
ло ги ју, ин тен зив но ле че ње и те ра пи ју бо ла СЛДа, осни вач и ор га ни за тор „Бе о град ског ане
сте зи ја фо ру ма” – нај ве ћег ме ђу на род ног го ди шњег струч ног ску па ане сте зи о ло га, као и члан/
пред сед ник на уч них/ор га ни за ци о них од бо ра ви ше кон гре са, сим по зи ју ма и дру гих на уч них 
ску по ва.

До бит ник при зна ња: Пла ке та и По ве ља СЛДа и на гра де „Злат но пе ро”.
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Ве сна (Или ја) Ке сић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о граду од 2012.

Ро ђе на 1958. у За дру. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр ши ла 1982. Од 
1984. ра ди у Кли ни ци за ги не ко ло ги ју и аку шер ство Кли нич ког цен тра Ср би је. Спе ци ја ли ста 
ги не ко ло ги је и аку шер ства од 1990, а суб спе ци ја ли ста он ко ло ги је од 1997. Ма ги стар ску те зу 
од бра ни ла 1987, а док тор ску ди сер та ци ју „Ми кро би о ло шки на лаз код дис пла стич ног и кан
це ром про ме ње ног гр ли ћа ма те ри це” 1990. Од 2013. је на чел ник По ли кли ни ке за ги не ко ло ги ју, 
а од 2015. и по моћ ник ди рек то ра Кли ни ке за ги не ко ло ги ју и аку шер ство КЦС. Ван ред ни члан 
АМН СЛД од 2008.

У пе ри о ду од 1988. до 2004. уса вр ша ва ла се у цен три ма за ги не ко ло шку он ко ло ги ју у Ен
гле ској, Нор ве шкој, Аме ри ци и Швај цар ској. 

Би ла је ру ко во ди лац два про јек та Ми ни стар ства за на у ку и Ми ни стар ства здра вља Ре
пу бли ке Ср би је. Аутор 170 ра до ва у на ци о нал ним и ин тер на ци о нал ним ча со пи си ма. Аутор је 
шест књи га, 66 по гла вља у на ци о нал ним и ме ђу на род ним књи га ма и пре да вач по по зи ву на 
ви ше од 150 ме ђу на род них ску по ва.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ke sic V, Ro do la kis A, Denschlag D, et al. Fer ti lity Pre ser ving Ma na ge ment in Gyne co lo gic Can cer Pa ti-
ents: The Need for Cen tra li za tion. Int J Gyne col Can cer 2010;20:1613-9.

Ke sic V, Po ljak M, Ro gov skaya S. Cer vi cal Can cer Bur den and Pre ven tion Ac ti vi ti es in Euro pe Can cer. 
Epi de miol Bi o mar kers Prev 2012;21:1423–33.

Ke sić V. Pre ven tion of cer vi cal can cer in Cen tral/Eastern Euro pe and Cen tral Asia: a Chal len ge for the 
Fu tu re. Vac ci ne 2013, 31S vii-ix.

Ke sić V, Spa rić R, Wa trow ski R, et al. Cross-cultural adaptation and validation of the Functional 
Assessment of Chronic Illness Therapy - Cervical Dysplasia (FACIT-CD) questionnaire for Serbian 
women. Eur J Ob stet Gyne col Re prod Biol 2018;226:7-14.

Red man C, Ke sić V, Cru ic hshank ME, et al. Euro pean con sen sus sta te ment on es sen tial col po scopy. Eur J 
Obst Gynecol Reprod Biol 2021;256,57-6.

Члан СЛД од 1982. Би ла је пред сед ник два удру же ња Ср би је: за ги не ко ло шку он ко ло ги ју 
и кол по ско пи ју и цер ви кал ну па то ло ги ју, Европ ског удру же ња за ги не ко ло шки кан цер и члан 
упра ве ИГЦС. До бит ник је на гра да СЛД „Ни ко ла Ха џи Ни ко лић“ и за на уч ноис тра жи вач ки 
рад, као и Свет ског удру же ња за же ну ги не ко ло га.
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Do rothy Ke e fe

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

MBBS, MSc, MD, FRACP, FRCP (Лон дон)

Ро ђе на је 1961. у Ен гле ској, кли нич ки пр о фе сор и ру ко во ди лац слу жбе кан це ро ло ги је у 
Уни вер зи тет ској бол ни ци гра да Adelaidе у Аустра ли ји, Chi ef Exe cu ti ve Offi  cer „Can cer Austra lia”, 
На ци о нал не аген ци је за рак Аустра ли је. Као ме ди кал ни он ко лог, ду го го ди на ба ви се ис тра
жи ва њи ма у обла сти су пор тив не он ко ло ги је. Би ла је ру ко во ди лац ре ги о нал них и др жав них 
цен та ра за ле че ње обо ле лих од ма лиг них обо ље ња. По све ће на је ре фор ми здрав ства и ле че њу 
ко је у цен тар ста вља па ци јен та. Има ди пло му ма сте ра за ли дер ство у ме ди ци ни, са по себ ним 
ин те ре сом да за сту па од ре ђе не иде је и ста во ве у про це си ма ка ри јер ног раз во ја и мен тор ста ва. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Oli ver I,  Ke e fe D, He rr stedt J, Wa rr D, Ro i la F, Ri pa mon ti CI. Supportive care in cancer-a MASCC 
perspective. Sup port Ca re Can cer 2020;28(8):3467-75. 

Wan Mo ha mad Zain WNIZ, Bo wen J, Ba te man E, Ke e fe D. Cytotoxic Efects of the Dual ErbB Tyrosine 
Kinase Inhibitor, Lapatinib, on Walker 256 Rat Breast Tumour and IEC-6 Rat Normal Small Intestinal 
Cell Lines. Bi o me di ci nes 2019;8(1):2. doi: 10.3390/bi o me di ci nes8010002.

Tar ri co ne R, Cuc ci ni el lo M, Ar me ni P, Pe trac ca F, De so u za KC, Hall LK, Ke e fe D. Mobile Health Divide 
Between Clinicians and Patients in Cancer Care: Results From a Cross-Sectional International Survey. 
JMIR Mhe alth Uhe alth 2019;7(9):e13584. doi: 10.2196/13584.

Li M, Ol ver I, Ke e fe D, Hol den C, et al. Pre-diagnostic colonoscopies reduce cancer mortality - results 
from linked population-based data in South Australia. BMC Can cer 2019;19(1):856. 

Ke e fe DMK, Ba te man EH. Potential Successes and Challenges of Targeted Cancer Therapies. J Natl Can-
cer Inst Mo no gr 2019;2019(53):lgz008. doi: 10.1093/jnci mo no graphs/lgz008.

Би ла је пр ва же на на функ ци ји пред сед ни ка Мул ти на ци о нал не асо ци ја ци ја за су пор тив
ну те ра пи ју обо ле лих од кар ци но ма (The Mul ti na ti o nal As so ci a tion of Sup por ti ve Ca re in Can cer 
– MASCC), и то у два ман да та. Има при мер ну са рад њу са срп ским он ко ло зи ма, по себ но оним 
ко ји се ба ве су пор тив ном те ра пи јом. Ви ше пу та би ла је пре да вач на на уч ним ску по ви ма срп
ских и ре ги о нал них он ко ло га, ор га ни зо ва ним у Ср би ји и окру же њу. Vi si ting је про фе сор Ме ди
цин ског фа кул те та у Бе о гра ду.
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Ива на (Сте ван) Кне же вић

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

По ча сни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Ло за ни од 2017.

Ро ђе на 1965. у Чу ру гу. Ме ди цин ски фа кул тет за вр ши ла 1990. у Но вом Са ду. Од 1993. до 
2000. ра ди ла у За во ду за фар ма ци ју Ср би је (АЛИМС) као струч ни са рад ник на ми кро би о ло
шком оде ље њу на ис пи ти ва њу вак ци на и дру гих би о ло шких пре па ра та. Спе ци ја ли ста ми кро
би о ло ги је са па ра зи то ло ги јом од 1997. Ма ги стар ску те зу од бра ни ла 1998, а док тор ску ди сер та
ци ју на те му ви ру сних вак ци на 2007. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 

Од 2000. за по сле на у Свет ској здрав стве ној ор га ни за ци ји у Же не ви а од 2006. ру ко во ди 
ти мом на уч ни ка у обла сти стан дар ди за ци је вак ци на и би о тех но ло шких пре па ра та. Ви ше од 
пет на ест го ди на уче ству је у еду ка ци ји на уч ни ка. По ча сни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Xi a men у Ки ни од 2016. до 2018. Од 2017. го ди не по ча сни је про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
у Ло за ни. 

Об ја ви ла је 67 ра до ва и пет по гла вља у књи га ма од ме ђу на род ног зна ча ја. Збир ни им
пакт фак тор 149, Хин декс 17 са укуп ним бро јем од 885 ци та та.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ma zur NI, Hig gins D, Nu nes MC, ...Kne ze vic I, et al. Re spi ra tory Syncytial Vi rus Net work (Re SVi NET) 
Fo un da tion. (2018) The respiratory syncytial virus vaccine landscape: lessons from the graveyard and 
promising candidates. Lan cet In fect Dis 2018;18(10):e295-e311.

Kne ze vic I. 1st WHO International Standard antiserum to RSV: Availability and benefits for RSV vaccine 
development (Commentary on the collaborative study report published in the vaccine journal (Vaccine 
2018 36: 7641-7649)). Vac ci ne 2019;37(31):4233-5. 

Mat ti uz zo G, Kne ze vic I, Has sall M et al. (2019) Harmonization of Zika neutralization assays by using 
the WHO International Standard for anti-Zika virus antibody. NPJ Vac ci nes 2019;14;4:42. 

Mu ñoz-Fon te la C, Dow ling WE, Fun nell SGP, ... Kne ze vic I, et al. Ani mal mo dels for CO VID-19. Na tu re 
2020;586(7830):509-15. 

Kne ze vic I, Liu MA, Pe den K, Zhou T, Kang HN. Development of mRNA Vaccines: Scientific and 
Regulatory Issues. Vac ci nes (Ba sel) 2021 Jan 23;9(2):81. doi: 10.3390/vac ci nes9020081.

Члан је СЛД од 1994, In ter na ti o nal Ali an ce of Bi o lo gi cal Stan dar di za tion, IABs од 1997, Royal 
So ci ety of Me di ci ne, RSM од 2009, Ма ти це срп ске у Но вом Са ду од 2018. и Ака де ми је Ме ди цин
ских на у ка СЛД од 2019. Члан је уре ђи вач ког од бо ра и уред ник сек ци је за вак ци не у ча со пи су 
„Bi o lo gi cals“. 
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Сло бо дан (Јо ван) Ко ва че вић

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2008.

Ре до ван Про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 1990.

Ро ђен 1942. у Бе о гра ду. Ме ди цин ски фа кул тет Бе о гра ду за вр шио је 1969. Од 1970. за по
слен у Ин сти ту ту за суд ску ме ди ци ну Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, где је про вео све у ку
пан уни вер зи тет ски рад ни стаж. Спе ци ја ли ста суд ске ме ди ци не од 1974. го ди не.

Ма ги стар ски рад од бра нио 1977. и док тор ску ди сер та ци ју „То ра ко аб до ми нал не по вре
де у са о бра ћај ним не зго да ма и њи хов суд ско ме ди цин ски зна чај“ од бра нио 1979. на Ме ди
цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

Ду го го ди шњи управ ник и шеф Ка те дре Ин сти ту та за суд ску ме ди ци ну, пред сед ник са
ве та и пред сед ник Суд ско ме ди цин ског од бо ра Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, Пред сед
ник Ко ми си је за ма ги стар ске и док тор ске сту ди је на Ме ди цин ском и Прав ном фа кул те ту у 
Бе о гра ду.

Но си лац ви ше про је ка та ме ђу ко ји ма је и про је кат Ми ни стар ства на у ке Ср би је: „Кли
нич ко фо рен зич ко ис тра жи ва ње тра у ме“ са пет под про је ка та. У јед но го ди шњем бо рав ку 1987. 
био је про фе сор по по зи ву у Ин сти ту ту за суд ску ме ди ци ну UC LA, Лос Ан ђе лес, САД. Аутор је 
150 ра до ва у стра ним и до ма ћим ча со пи си ма. Аутор је мо но гра фи ја и по гла вља ме ди цин ских 
уџ бе ни ка.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ко ва че вић С. и са рад ни ци Тра у ма то ло шка па то ло ги ја и кли нич ко-фо рен зич ка ди јаг но сти ка 
у ур гент ној ме ди ци ни. У: Осно ви ур гент не ме ди ци не, М. Ми тро вић и са рад ни ци, Ме ди цин ски 
фа кул тет Бе о град, 1995:365-390.

Ko va če vić S. Fo ren sic me di ci ne in Yugo sla via. Am J Fo ren sic Med Pat hol 1989;10:171-3.

Do žić , Mi ćić S, Ob ra do vić M, Ko va če vić S, Hri stić LJ. Kin der als to de sop her des stad tver ke hrs. Oster re-
ic hische Ar zte ze i tung, 8/1981, 567-8.

Mi ćić S, Hri stić LJ, Jo ka no vić D, Ko va če vić S, Do žić V. Der al ko hol nac hwe is bei te il neh mern am stras sen-
ver ke hr. Oster re ic hische Ar zte ze i tung, 11/81, 829-31.

Fi li po vić B, Ko va če vić S, Sto i cić M et al. Morp ho lo gi cal dif e ren ces among ca vum sep ti pel lu ci di ob ta i-
ned in pa ti ents with schi zop hre nia and he althy in di vi du als: fo ren sic im pli ca ti ons. A post-mor tem study. 
Psychi a try Clin Ne u ro sci 2005, vol. LIX, 106-8.

Пред сед ник сек ци је за суд ску ме ди ци ну Срп ског ле кар ског дру штва и члан Срп ског ле
ка р ског дру штва од 1970. го ди не. Jедан je од осни ва ча и ак ту ел ни пред сед ник Удру же ња за ме
ди цин ско пра во Ср би је, члан Аме рич ке Ака де ми је за фо рен зич ку на у ку, ре дов ни члан Ма ти це 
срп ске и Пред сед ник Вр хов ног су да ча сти ЛКС.
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Јеф та (Ва си ли је) Ко зар ски

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни Про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та ВМА, 
Уни вер зи тет Од бра не од 2008. 

Ро ђен 1958. у Ско пљу. Ме ди цин ски Фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1982. Од 
1983. за по слен у Кли ни ци за пла стич лну хи рур ги ју и опе ко ти не ВМА. Спе ци ја ли ста од 1988. 
Док тор ску ди сер та ци ју „Би о ло шке ка рак те ри сти ке тран сплан ти ра них ми кро ва ску лар них 
ре жње ва’’ за вр шио 1998. на МФ ВМА. Од 2011. ВД на чел ни ка Кли ни ке за пла стич ну хи рур ги ју 
и опе ко ти не ВМА. На чел ник оде ље ња за пла стич ну хи рур ги ју у ВМА од 2012.

Уса вр ша вао се 1997. на Уни вер зи тет ској кли ни ци за пла стич ну хи рур ги ју, Riks Ho spi tal, 
Oslo (Хи рур ги ја рас це па усне и неп ца), 1988. Цен тар за ре план та ци ју СР Ср би је, Бе о град (ми
кро хи рур ги ја), 2004. Уни вер зи тет ска кли ни ка за пла стич ну хи рур ги ју, Ore bo, Швед ска (ми
кро хи рур шка ре кон струк ци ја до ње ви ли це на кон ма лиг них ту мо ра), 2014. и 2017. Уни вер зи
тет ска кли ни ка Ака де ми ска Up psa la, Швед ска (опе ко ти не, би о ин жи ње ринг).  

Ру ко во ди лац је три про јек та, об ја вио је 280 ра до ва. Ра до ви су ци ти ра ни 120 пу та у до ма
ћим и ме ђу на род ним ча со пи си ма и књи га ма.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ko zar ski J. “In ju ri es ca u sed by tem pe ra tu re” Cli part, Ću pri ja, 2007. 

Ko zar ski J. So me bi o lo gi cal cha rac te ri stic of tran sfer red free flaps. Mic ro sur gery 2007;27:360-9. 

Ko zar ski J, Sto šić S. Man di bu lar war tra u ma –Mic ro va scu lar re con struc tion, Jo ur nal of Ma xil lo fa ci al 
&Oral Sur gery 2008;7:1.

Ko zar ski J, Ve sa no vić S, Bog da no vić Z. Ana to mic and hi sto lo gi cal cha rac te ri stics of va gi na re con struc ted 
by McIn doe met hod. Voj no sa ni tet Pregl 2009;66(2):107-12. 

Ko zar ski J, Pa vlo vić D, Ši jan G, et al. Sur gi cal Tre at ment of Hand Vas cu lar Ano ma li es-Ca se Re port. Voj-
no sa nit Pregl 2014;71(1):73-7. 

Се кре тар YUPRAS, де ле гат YUPRA S-a у BA PRA S-u и EsPRA S-u, Члан SRB PRA S-a и де ле
гат у MBC, Me di te ra nian Co un cil for Burns, и EUERAP S-u (Euro pean As so ci a tion of Pla stic Sur ge ons), 
Члан IPRAS, ISAP S-a, EF SM-a i WSR M-a. По но во учла нио сек ци ју за пла стич ну хи рур ги ју СЛД 
у IPRAS, In ter na ci o nal no udru že nje za pla stič nu, re kon struk tiv nu i estet sku hi rur gi ju 1997, из ко је je 
сек ци ја ис кљу че на 1991.

Члан СЛД од 1988. До бит ник је Пла ке те. СЛД 1998, Цви ји ће ве ме да ље од стра не Пред
сед ни ка др жа ве 1999. 
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Ви то мир (Са ва) Кон стан ти но вић 

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Сто ма то ло шког фа кул те та  
Универзитета у Бе о гра ду од 2006.

Ди пло ми рао на Сто ма то ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 1984, на Ме ди цин ском 1991, ма ги
стри рао 1991, док то ри рао 1996, спе ци ја ли ста мак си ло фа ци јал не хи рур ги је од 1993. Ван ред ни 
члан АМН СЛД од 2006.

Од 1991. не пре кид но глав ни ис тра жи вач или са рад ник на про јек ти ма Ми ни стар ства 
на у ке Ре пу бли ке Ср би је и у ви ше ме ђу на род них про је ка та. Мен тор ви ше док тор ских ди сер та
ци ја, ма ги стар ских ра до ва, ди плом ских и сту дент ских ра до ва.

Аутор по гла вља у 12 књи га и мо но гра фи ја; об ја вио пре ко 300 на уч них и струч них ра до ва и 
пре да ва ња по по зи ву; 65 ра до ва у це ли ни, од то га 55 у ме ђу на род ним ча со пи си ма, одр жао пре ко 
150 пре да ва ња по по зи ву; ци ти ра ност пре ко 700 пу та (WoS, Sco pus); Хиндекс 14.

Зна чај ни ји ра до ви: 

Kon stan ti no vić V, Iva njac F, La zić V, Đor đe vić I, Pal ka L. Sur vi val ra te of disk and screw type im plants 
used for the re ten tion of ex tra o ral prost he sis. JPD 2020 10.1016/j.pros dent.2020.07.023

Bru co li M,...,Kon stan ti no vic VS, Pe tro vic MB, et al. The “Euro pean zygo ma tic frac tu re” re se arch pro ject: 
The epi de mi o lo gi cal re sults from a mul ti cen ter Euro pean col la bo ra tion. Jo ur nal of Cra nio-Ma xil lo fa ci al 
Sur gery 2019;47(4):616-21.

Kon stan ti no vić VS, La zić V, Ih de S. Na sal epit he sis re ta i ned by ba sal (disk) im plants. J Cra ni o fac Surg 
2010;21: 33-36.

Kon stan ti no vić VS. Qu a lity of li fe af er sur gi cal ex ci si on fol lo wed by ra di ot he rapy for can cer of the ton gue 
and flo or of the mo uth: eva lu a tion of 78 pa ti ents. J Cra nio Max fac Surg 1999;27:192-7.

Kon stan ti no vić VS. Re fi ne ment of the Fri es and Web ster mo di fi ca ti ons of the Ber nard re pa ir of the lo wer 
lip. Br J Plast Surg 1996;49: 462-5.

Члан: Срп ског ле кар ског дру штва, EACMFS, IAOMS, BASS, Wor ldwi de Fo ren sic Odon to logy 
Con tacts; UMFHS, BAMS  пред сед ник (20082011). Пред сед ник На уч ног од бо ра и пред сед ник ви
ше до ма ћих и ме ђу на род них кон гре са мак си ло фа ци јал них хи рур га и сто ма то ло га. Пред став ник 
Ср би је (Co un cil lor) у Европ ском удру же њу кра ни о мак си ло фа ци јал них хи рур га  EACMFS (2006
2012;2019), у Ин тер на ци о нал ном удру же њу орал них и мак си ло фа ци јал них хи ру ру га IAOMS 
(2015). Пре да вач у АО (2006–), Шеф ка тер дре за Хи рур ги ју (20062018), Пред сед ник КНИРа 
Сто ма то ло шког фа кул те та (2013), Ди рек тор Сто ма то ло шке ко мо ре Ср би је (2013), Члан ма тич
ног од бо ра за ме ди цин ске на у ке Ми ни стар ства про све те на у ке и тех но ло шког раз во ја (2017). 
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Мир ја на (Ми ло рад) Ко стић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни Про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2014.

Ро ђе на 1958. у Са ра је ву. Ди пло ми ра ла 1982. на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду. За по сле на на Уни вер зи тет ској деч јој кли ни ци у Бе о гра ду од 1985. На чел ник Слу жбе 
не фро ло ги је. Спе ци ја ли ста пе ди ја три је од 1991. Ма ги стар ску те зу из иму но ло ги је од бра ни ла 
1987. а док тор ску из не фро ло ги је „Ген ске де тер ми нан те функ ци о нал них по ре ме ћа ја мо кре
ња код де це” 2002. на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Уса вр ша ва ла се у Uni ver sity Bi o me di cal Cen tre, Уп са ла, Швед ска, Guy’s Ho spi tal, Лон дон, 
Ен гле ска, Sop hia Chil dren’s Ho spi tal, Ро тер дам, Хо лан ди ја. 

Са рад ник на че ти ри про јек та Ми ни стар ства за про све ту и на у ку и Ми ни стар ства за на
у ку и тех но ло ги ју Ре пу бли ке Ср би је. Аутор 280 ра до ва са 546 ци та та.  

Зна чај ни ји ра до ви:

Ko stić M, Mo sta ri ca-Stoj ko vić M, Ej dus-Kon stan ti no vić L, Tu cić N, Lu kić ML. Ge ne tic De ter mi nants in 
In ter le u kin 2 (Il-2) Pro du cion in In bred Sra ins Of Rats. Pe riod Biol 1986;88:310-1.

Po po vić-Ro lo vić М, Ko stić M, Sin djić M, Jo va no vić O, Pe co-An tić A, Kru ščić D. Pro gres si ve Tu bu lo in ter-
sti tial Nep hri tis and Chro nic Cho le sta tic Li ver Di se a se. Pe di a tr Nep hrol 1993;7:396-400. 

Ko stić M, Stan ko vić A, Živ ko vić M, et al. ACE and AT 1 Re cep tor Ge ne Polymorp hisms and Re nal Scar-
ring in Uri nary Blad der Dysfun ction. Pe di a tr Nep hrol 2004;19:853-7. 

Ha ram bat J, ..., Ko stic M, еt al. Dis pa ri ti es in Po li ci es, Prac ti ci es and Ra tes of Pe di a tric Kid ney Tran-
splan ta tion in Euro pe. Am J Tran splant 2013;13:2066-74.

Jo va no vic I, Ziv ko vic M, Ko stic M, et al. Tran scrip to me-dri ven In te gra ti ve Ex plo ra ti on of Fun cti o nal Sta-
te of Ure ter Tis sue Af ec ted by CA KUT. Li fe Sci 2018;212:1-8.

Члан Срп ског ле кар ског дру штва (1982), In ter na ti o nal Pe di a tric Tran splan ta tion As so ci a-
tion (IP TA), Euro pian So ci aty of Pe di a tric Nep hro logy (ESPN), Euro pean Re nal As so ci a tion- Euro pean 
Dialyisis and Tran splant As so ci a tion (ERA- ED TA), In ter na ti o nal So ci ety of Nep hro logy (ISN).

До бит ник По ве ље СЛД и За хвал ни це сту де на та за по све ће ност ра ду са сту ден ти ма.
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Гор да на (Мир ко) Ко цић 

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Ни шу од 2006.

Ро ђе на 1957. у Ма ри бо ру (Сло ве ни ја), Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу за вр
ши ла 1982. где је за сно ва ла рад ни од нос 1983. а од 2006. го ди не је у зва њу ре дов ног про фе со ра 
на Ка те дри Биохемијe. Ака дем ски на зив ма ги стра ме ди цин ских на у ка сте кла је 1988. Спе ци ја
ли стич ки ис пит из Ме ди цин ске би о хе ми је по ло жи ла је 1989. a док тор ску ди сер та ци ју из би о хе
ми је од бра ни ла је 1993. („Ензими пуринског циклуса у условима деловања антиметаболита 
и стимулисаног раста‘‘). Тре нут но је на по зи ци ји про де ка на за по сле ди плом ску на ста ву и 
ше фа Ка те дре за би о хе ми ју Ме ди цин ског фа кул те та у Ни шу. 

Струч но уса вр ша ва ње 1990. у Ба зе лу на “Le hre und For shung” ин сти ту ту. Ру ко во ди лац 
је четири про је ка та Ми ни стар ства про све те и на у ке и са рад ник на четири про јек та. Уче сник 
NETCHEM про јек та, у два на вра та ру ко во дилац ме ђу на род них би ла те рал них про је ка та са 
Сло ве ни јом, са рад ник на би ла те рал ном про јек ту са Цр ном Горoм, ру ко во ди лац WUS про јек
та, је дан од пред став ни ка три ТЕМ ПУС про јек та, ERA WEB WB jo int mo bi lity про гра ма и Era-
smus plus про је ка та. Ру ко во ди лац је про јек та Огран ка СА НУ, и ко и стра жи ва ч на про јек ти ма 
Огран ка СА НУ. Пу бли ко ва ла је 146 на уч них ра до ва у ча со пи си ма са SCI ли сте. На ба зи четири 
па тен та (два до ма ћа и два ме ђу на род на), ре ги стро ва ни је ино ва тор Ми ни стар ства про све те и 
на у ке.

Зна чај ни ји ра до ви:

An der luh M, Ko cic G, To mo vic K, Ko cic R, De lja nin-Ilic M, Smel ce ro vic A. Cross-talk bet we en the di pep-
tidyl pep ti da se-4 and stro mal cell-de ri ved fac tor-1 in stem cell ho ming and myocar dial re pa ir: Po ten tial 
im pact of di pep tidyl pep ti da se-4 in hi bi tors. Phar ma col Ther 2016;167:100-107. 

An der luh M, Ko cic G, To mo vic K, Ko cic H, Smel ce ro vic A. DPP-4 in hi bi tion: А no vel the ra pe u tic ap pro-
ach to the tre at ment of pul mo nary hyper ten sion? Phar ma col Ther 2019;201:1-7

To mo vic K, La za re vic J, Ko cic G, De lja nin-Ilic M, An der luh M, Smel ce ro vic A. Mec ha nisms and pat-
hways of an ti-in flam ma tory ac ti vity of DPP-4 in hi bi tors in car di o va scu lar and re nal pro tec tion. Med Res 
Rev 2019;39(1):404-22. 

Ko cic G, Had zi-Djo kic J, Cu ku ra no vic-Ko ko ris J, et al. Pre dic ti ve Mar kers for Ma lig nant Urot he lial 
Tran sfor ma tion in Bal kan En de mic Nep hro pathy: A Ca se-Con trol Study. Can cers (Ba sel) 2020 Oct 
13;12(10):2945. doi: 10.3390/can cers12102945. 

Velj ko vić A, Ha dži-Đo kić J, So ko lo vić D, ….Ko cić G. Lo cal and Syste mic Oxi da ti ve Stress in Bal-
kan En de mic Nep hro pathy Is Not As so ci a ted with Xant hi ne Oxi da se Ac ti vity. Oxid Med Cell Lon gev 
2020;2020:8209727. doi: 10.1155/2020/8209727. 
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Бо жо (Ан гел) Краљ 
(1932-2020)

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Редовни професор Медицинског факултета 
Универзитета у Љубљани

Ро ђен је 1932. у Ма ри бо ру, Сло ве ни ја. Ди пло ми рао је на Ме ди цин ском факултету Уни
вер зи те та у Љу бља ни 1956. и спе ци ја ли зи рао ги не ко ло ги ју и об сте три ци ју 1965. од ка да је био 
за по слен у Уни вер зи тет ском цен тру Љу бља на све до 1998. ка да се пен зи о ни сао. 

Уса вр ша вао се као Ful bright сти пен ди ста у Аме ри ци, као ис тра жи вач по по зи ву у Long 
Be ach и San Fran ci sco, CA, и као сти пен ди ста Bri tish Co un cilа у Лон до ну. По се бан до при нос је 
дао у обла сти ури нар не ин кон ти нен ци је и дис функ ци је по да пел ви са те је био је дан од осни
ва ча In ter na ti o nal Urogyne co logy Association 1976. а по том и пред сед ник од 1988. до 1990. 

Зна чај ни ји ра до ви: 

Kralj B. The treatment of recurrent urinary incontinence. Li fe Sup port Syst 1983;1 Suppl 1:421-3. 
Kralj B. Epidemiology of female urinary incontinence, classification of urinary incontinence, urinary 
incontinence in elderly women. Eur J Ob stet Gyne col Re prod Biol 1994;55(1):39-41. 

Su ster sic O,  Kralj B. The influence of obesity, constitution and physical work on the phenomenon of 
urinary incontinence in women. Int Urogyne col J Pel vic Flo or Dysfunct 1998;9(3):140-4. 

Kralj B. Conservative treatment of female stress urinary incontinence with functional electrical 
stimulation. Eur J Ob stet Gyne col Re prod Biol 1999;85(1):53-6.

Bar bic M, Kralj B. Efect of intra-abdominal position of the bladder neck and stability of its supporting 
structures on pressure transmission ratio afer colposuspension. Int Urogyne col J Pel vic Flo or Dysfunct 
2000;11(2):97-102.

Био је пред сед ник Slo ve nian As so ci a tion of Gyne co lo gists and Ob ste tri ci ans (1994–2005), Ita-
lian Urogyne co logy As so ci a tion (19891991), члан FI GO, и члан на уч ког од бо ра (1997–2000) и члан 
из вр шног од бо ра (2003–2009), члан из вр шног од бо ра EAGO и по ча сни члан Ги не ко ло шке асо
ци ја ци је Ита ли је, Сло вач ке и Се вер не Ма ке до ни је. Члан европ ске Ака де ми је на у ка и умет но
сти од 1992. По пен зи о ни са њу, био је де кан Uni ver sity of Lju blja na Fa culty of He alth Sci en ces (1998 
– 2006), а по том де кан Uni ver sity of No vo Me sto Fa culty of He alth Sci en ces до 2012.

Због сво јих за слу га, до бит ник је На гра де за жи вот но де ло од стра не IUGA и Me da glia 
d’oro од стра не Ita lian As so ci a tion of Gyne co lo gists and Ob ste tri ci ans, 2009. Та ко ђе, до бит ник је 
Yugo slav Or der of Me rit with Sil ver Rays 1974, Пла ке те гра да Љу бља не 1998, и Злат не пла ке те 
Уни вер зи те та у Љу бља ни 2002.
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Зо ран (Дра го љуб) Кр стић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2010.

Редовни професор Медицинског факултета  
Универзитета у Београду од 2005.

Ро ђен 1953. у Пе ћи. Ме ди цин ски фа кул тет за вр шио 1978. Од 19812018. био за по слен у 
Уни вер зи тет ској деч јој кли ни ци (УДК) у Бе о гра ду. Спе ци ја ли ста деч је хи рур ги је од 1985, а суп
спе ци ја ли ста деч је уро ло ги је од 2002. Ма ги сте ри јум је од бра нио 1983. а док тор ску ди се р та ци ју: 
„Зна чај ра не ди јаг но сти ке, пре о пе ра тив на ева лу а ци ја и опе ра тив но ле че ње ин тер сек су
ал них ста ња у де це“ 1992. Од 20002008. био ге не рал ни ди рек тор УДК. Ван ред ни члан АМН 
СЛД од 2010.

Ви ше пу та је бо ра вио у ре но ми ра ним ино стра ним уста но ва ма, у обла сти деч је хи рур ги
је, деч је уро ло ги је и тран сплан та ци о не хи рур ги је (Мајнц, Лон дон, Ли он, Бер лин, Ман че стер 
Сток холм и др.). 

Аутор је пре ко пре ко 250 ре фе рен ци, од че га се 88 на ла зи у ба зи по да та ка Re serch Ga te, 
уз 509 ци та та у ис тој ба зи, са RG ско ром oд 31,67, што је ве ћи скор од 90% ис тра жи ва ча ре ги
стро ва них у RG. На пи сао је 2 аутор ске књи ге, као и 21 по гла вље у нај у глед ни јим до ма ћим и 
ино стра ним мо но гра фи ја ма. По се бан до при нос дао је у ви ду две но ве опе ра тив не тех ни ке 
оце ње не као ин ге ни о зна ре ше ња про бле ма, ко је су до са да ци ти ра не у пет аме рич ких уџ бе ни
ка. Об ја вио је и мо ди фи ко ва ну опе ра тив ну тех ни ку ор хи о пек си је. Са мо стал но или у са рад њи 
са дру гим ко ле га ма за слу жан је за уво ђе ње ви ше ме то да у ру тин ски рад УДК. Нај за слу жни ји 
је за уво ђе ње тран сплан та ци је бу бре га као ру тин ске ме то де у УДК. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Krstić ZD.  Pre pu tial con ti nent ve si co stomy: pre li mi nary re port of a new tec hni que. J Urol 1995;154(3):1160-1.

Krstić ZD. Mo di fied or chi o pexy: a “real dar tos poc ket”. Eur J Pe di a tr Surg 1995;5(2):106-9.

Djor dje vic ML, Bi zic M, Sto ja no vic B, … Kr stic Z. Outcomes and special techniques for treatment of 
penile amputation injury. In jury 2019;50 Suppl 5:S131-S136. 

Pe co-An tić A, Sta jić N,  Kr stić Z, et al. Associated extrarenal vascular diseases may complicate the 
treatment and outcome of renovascular hypertension. Ac ta Pa e di a tr 2016;105(1):e35-41.

Jo va no vic I, Ziv ko vic M, Ko stic M,  Kr stic Z, et al. Transcriptome-driven integrative exploration of 
functional state of ureter tissue afected by CAKUT. Li fe Sci 2018;212:1-8. 

Члан је ви ше до ма ћих и ме ђу на род них удру же ња, од 2004. до 2010. мо де ра тор за деч ју 
хи рур ги ју и члан ре дак циј ског ко ле ги ју ма Пе ди ја триј ске шко ле Ср би је. Пред сед ник Сек ци је 
за деч ју хи рур ги ју СЛД 20092011. и ор га ни за тор Првог кон гре са деч јих хи рур га Ср би је 2010.



62

Зо ран (Ра ни сав) Ла зић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Ре до ван про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та ВМА 
Уни вер зи те та од бра не у Београду од 2015.

Ро ђен 1963. у Убу. Сто ма то ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1988. Од 
1989. ра ди у Вој но ме ди цин ској ака де ми ји где је за вр шио спе ци ја ли за ци ју из орал не хи рур ги је 
1993. Од 20002005. на чел ник Оде ље ња у Ин сти ту ту за орал ну тран сплан та ци ју и им план та
ци ју ВМА, 20052011. на чел ник Оде ље ња за им план то ло ги ју Кли ни ке за мак си ло фа ци јал ну, 
орал ну хи рур ги ју и им план то ло ги ју, а од 2011. на чел ник Кли ни ке за сто ма то ло ги ју ВМА. Ма
ги стар ску те зу од бра нио је 1999, а док тор ску ди сер та ци ју „Ло кал на при ме на пла зме бо га те 
кон цен тро ва ним тром бо ци ти ма и сте пен осе о ин те гра ци је ден тал них им план та та од 
ти та на” 2004. на ВМА.

Био ру ко во ди лац два про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је. Аутор 160 об
ја вље них ра до ва. Ра до ви су ци ти ра ни 192 пу та у ме ђу на род ним ча со пи си ма и књи га ма.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ri stić Lj, Da ko vić D, Po štić S, La zić Z, et al. Cli ni cal cha rac te ri stics of abut ment te eth with gin gi val dis-
lo ca tion. J Prost ho dont 2019;281(1):E45-E-50.

Ste fa no vić V, La zić Z, Mir ko vić N, et al. EDX analysis of me tal-ce ra mic in ter fa ces of re ca sted nic kal-chro-
mi um den tal al loys. He mij ska in du stri ja 2018;72(3):149-56.

Vla ho vić Z, Mar ko vić A, La zić Z, et al. Hysto lo gi cal com pa ra ti ve analysis of pe ri im plant bo ne in fla ma-
tory re spon ce af er den tal im plant in ser tion using flap and fla pless sur gi cal tec hni qe. An ex pe ri men tal 
study in pigs. Clin Oral Im plants Res 2017;28(9):1067-73.

La zić Z, Go lu bo vić M, Mar ko vić A, et al. Imu no hi sto he mi cal analysis of blood ves sels in pe ri-im plant 
mu co sae: a com pa ri son bet we en mi ni-in ci sion fla pless and flap sur ge ri es in do me stic pigs. Clin Oral Im-
plants Res 2015;26(79:775-9.

La zić Z, Bu ba lo M, Mi lo vić R, Ma gić M, Đor đe vić I. Com pa ri son of Re sor ba ble Mem bra nes for Gu i ded 
Bo ne Re ge ne ra tion of Hu man and Bo vi ne Ori gin. Ac ta Ve te ri na ria Be o grad 2014;64(4):477-92.

Члан је СЛД од 1988. Се кре тар ча со пи са „Орал на им план то ло ги ја” (19901999), 2003
2008. пред сед ник Сек ци је за орал ну им план то ло ги ју Срп ског ле кар ског дру штва. Од 2008. пот
пред сед ник Удру же ња сто ма то ло га Ср би је, члан Бал кан ске асо ци ја ци је сто ма то ло га и Европ
ске асо ци ја ци је за осе о ин те гра ци ју.

До бит ник је За хвал ни це Срп ског ле кар ског дру штва (2001, 1998), При зна ња Срп ског ле
кар ског дру штва (2001) и го ди шње на гра де за на уч но ис тра жи вач ки рад СЛД (2017).
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Ду шан (Ми тар) Ла ло ше вић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 2010.

Ро ђен 1960. у Но вом Са ду. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду за вр шио 
1987. Од 1989. стал но за по слен у Па сте ро вом за во ду у Но вом Са ду. Спе ци ја ли ста па то ло ги је 
од 1995. Ма ги стар ску те зу из ми кро би о ло ги је и па ра зи то ло ги је од бра нио 1990, а док тор ску ди
сер та ци ју из исте обла сти „Еко ло ги ја и епи де ми о ло ги ја ток со ка ри ја зе у Но вом Са ду” 1999. на 
Вој но ме ди цин ској ака де ми ји у Бе о гра ду. Од 1996. је ди рек тор Па сте ро вог за во да у ви ше ман
да та. Ван ред ни члан АМН СЛД од 2013.

Уса вр ша вао се у Па сте ро вим ин сти ту ти ма у Па ри зу и Ати ни. 
Био је ру ко во ди лац два и са рад ник у че ти ри про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке 

Ср би је и Се кре та ри ја та за на у ку АПВ. Аутор пре ко 100 об ја вље них ра до ва. Ра до ви су ци ти ра
ни 320 пу та у ме ђу на род ним ча со пи си ма и књи га ма.

Зна чај ни ји ра до ви:

La lo še vić D, La lo še vić V, Si min V, et al. Spre a ding of mul ti lo cu lar ec hi no coc co sis in so ut hern Euro pe: the 
first re cord in fo xes and jac kals in Ser bia, Voj vo di na Pro vin ce. Eu J Wil dli fe Res 2016;62(6):793–6.

La lo še vić V, La lo še vić D, Ča po I, et al. High in fec tion ra te of zo o no tic Euco le us aerop hi lus in fec tion in 
fo xes from Ser bia. Pa ra si te 2013, 20:3. doi: 10.1051/pa ra si te/2012003.

La lo se vic D, La lo se vic V, Stoj sic-Mi lo sa vlje vic A, Stoj sic D. Bor re lia-li ke or ga nism in he art ca pil la ri es of 
pa ti ent with Lyme-di se a se seen by elec tron mic ro scopy. Int J Car diol 2010;145(3):e96-8.

La lo se vić D, La lo se vić V, Klem I, et al. Pul mo nary ca pil la ri a sis mi ming bron chial car ci no ma. Am J Trop 
Med Hyg 2008;78(1):41-6.

La lo se vić D. Bor rel or cso kor bo di es. Who has a pri o rity in de scrip tion of vi ral ele men tary bo di es in fowl 
pox? Ar chiv für Pat ho lo gische Ana to mie und Physi o lo gie und für Kli nische Me di cin 2015, 467: S34-S35.

Члан је СЛД и ДЛВ СЛД од 1989. Члан Европ ског удру же ња за зо о но зе, Удру же ња па то
ло га и ци то ло га Ср би је и Европ ског удру же ња па то ло га. Уред ник је ча со пи са Me di cal Da ta и 
члан ре дак ци је Срп ског ар хи ва и Ме ди цин ског пре гле да.

До бит ник је По ве ље и На гра де за ор га ни за ци ју здрав стве не слу жбе СЛД и Злат ног ор
де на за ло вач ке за слу ге.
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Ви шња (Дра ган) Ле жа ић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2008.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о граду од 2011.

Ро ђе на 1955. у Сла вон ском Бро ду. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за
вр ши ла 1980. Од 1983. стал но за по сле на у Цен тру за тран сплан та ци ју бу бре га, ка сни је Кли ни
ци за не фро ло ги ју, КЦС. Спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не од 1987. а од 2004. суб спе ци ја ли ста 
не фро лог. Ма ги стар ску те зу из не фро ло ги је од бра ни ла 1990, а док тор ску ди сер та ци ју из не
фро ло ги је, „Ути цај екс кре тор не функ ци је тран сплан ти ра ног бу бре га на опо ра вак ане ми је”, 
1993. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Ван ред ни члан АМН СЛД од 2008.

Уса вр ша ва ла се 1996. у Ho spi tal Nec ker у Па ри зу.
Би ла ру ко во ди лац че ти ри и са рад ник у три про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке 

Ср би је. Аутор и ко а у тор 170 ра до ва. Ра до ви су ци ти ра ни 327 пу та у ме ђу на род ним ча со пи си ма 
и књи га ма.

Зна чај ни ји ра до ви

Le za ic V, Na u mo vic R, Ma rin ko vic J, Jak sic E, Dju ka no vic L. Do nor kid ney glo me ru lar fil tra tion ra te and 
post-tran splant graf fun ction. Am J Tran splant 2004;4:1669‐74. 

Le za ic V, Na u mo vic R, Sta nic M, et al. Fac tors af ec ting graf fun ction in pe di a tric and adult re ci pi ents of 
adult li ve do nor kid ney tran splants. Pe di a tr Tran splant 2007;11:906‐13. 

Le za ic V, Tir men stajn-Jan ko vic B, Bu kvic D, et al. Effi  cacy of hyperp hosp ha te mia con trol in the pro gres-
sion of chro nic re nal fa i lu re and the pre va len ce of car di o va scu lar cal ci fi ca tion. Clin Nep hrol 2009;71:212-9.

Le ža ić V, Dim ko vić N, Pe ko vić GP, et al. Scre e ning of a po pu la tion at risk of chro nic kid ney di se a se: 
analysis of fac tors as so ci a ted with low eG FR and mic ro al bu mi nu ria. Ren Fail 2011;33:969-76.

Ba ra lić M, Br ko vić V, Sto ja nov V, et al. Dual Ro les of the Mi ne ral Me ta bo lism Di sor ders Bi o mar kers in 
Pre va lent He mo dilysis Pa ti ents: In Re nal Bo ne Di se a se and in Vas cu lar Cal ci fi ca tion. J Med Bi oc hem 
2019;38:134‐44. 

Члан СЛД, Европ ског и Свет ског удру же ња не фро ло га, Не фро ло шке сек ци је СЛД и 
Удру же ња не фро ло га Ср би је. 

До бит ник је Ди пло ме СЛД, 1998.
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Адолф (Адолф) Лу ка но вић

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Љу бља ни

Ро ђен 1950. у Тр бо вљу. На Ги не ко ло шкој кли ни ци Уни вер зи тет ског кли нич ког цен тра 
Љу бља на за по слен од 1982, а од 2008. до 2020. њен је струч ни ди рек тор. Ма ги стри рао 1991. на 
Ме ди цин ском фа кул те ту Све у чи ли шта у За гре бу, док то ри рао 1998. на Ме ди цин ском фа кул те
ту Уни вер зи те та у Љу бља ни: „Зна че ње ул тра звуч них ис тра жи ва ња у ди јаг но сти ци и ле че
њу ури нар не стрес ин кон ти нен ци је’’. Ба ви се ис тра жи ва њем но вих ме то да хи рур шког ле че ња 
у ги не ко ло ги ји, уро ло шким ком пли ка ци ја ма на кон ра ди кал них ги не ко ло шких опе ра ци ја, те 
трет ма ни ма ла сер ске фо то тер мал не те ра пи је. 

Као го сту ју ћи про фе сор пре да вао је на број ним ме ди цин ским фа кул те ти ма: Са ра је во, 
Бе о град, Ско пље, Ри је ка, Уди не, Но ва ра, Пле вен, Лон дон, До ха и Ба хре ин. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Lu ka no vič A, Pa trel li TS. Re tro pe ri to neal mass with ischi o rec tal fos sa ex ten si on: di ag no sis, cli ni cal fe a tu-
res and sur gi cal ap pro ach. A li te ra tu re re vi ew star ting from a ra re cli ni cal ca se of pri mary re tro pe ri to neal 
der moid cyst. Euro pean J Gyna e col On col 2010;31:709-13.

Lu ka no vič A, Dra žić K. Risk fac tors for va gi nal pro lap se af er hyste rec tomy.  Int J Gyna e col Ob sett 
2010;110:27-30. 

Lu ka no vič A, Pa trel li TS. Va li da tion of ul tra so und scan in the di ag no sis of fe ma le stress uri nary in con ti-
nen ce. Clin Exp Ob stet Gyne col 2011;38:373-8. 

Bla ga nje M, Lu ka no vič A. Ul tra so und-gu i ded auto lo go us myoblast injec ti ons in to the ex trin sic uret hral 
sphin cter: tis sue en gi ne e ring for the tre at ment of stress uri nary in con ti nen ce. Int Urogyne co J 2013;24:533-5. 

Lu ka no vič A. Bul king sred stva u li je če nju stres uri nar ne in kon ti nen ci je u že na. U: To ma že vič T (ur.), et 
al. Mi kro in va ziv na ki rur gi ja u gi ne ko lo gi ji. Bi hać: Gra fi čar, 2010;373-82. 

Пред сед ник је Удру же ња ги не ко ло га и аку ше ра и Дру штва за уро ги не ко ло ги ју Сло ве ни
је. Два ман да та био је пред сед ник Ре пу блич ког струч ног ко ле ги ју ма за ги не ко ло ги ју и аку шер
ство, члан Здрав стве ног ве ћа при Ми ни стар ству за здра вље РС, пред сед ник Етич ке ко ми си је 
УКЦа Љу бља на. 

Члан је и осни вач The In ter na ti o nal So ci ety of Ul tra so und in Ob ste trics and Gyne co logy, члан 
IUGA, члан осни вач и ге не рал ни се кре тар MIPSа, и пред сед ник Tra i ning Com mit tee MIPSа. 
Пред сед ник је акре ди та циј ске ко ми си је EUGA, члан SZD, EB COG, ICS, ES GE, EAGO. Го ди не 
2019. до био је Ме да љу ГАС СЛДа (Др Ни ко ла Ха џи Ни ко лић) за до при нос у раз во ју сло ве нач
косрп ске са рад ње. 
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Ма ри ја (Кар ло) Лу кач

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2018.

Ро ђе на је 1957. у Сом бо ру. Ди пло ми ра ла је на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду 1982. као нај бо љи сту дент у сво јој ге не ра ци ји. Од 1982. је би ла за по сле на као аси стент 
на Ин сти ту ту за Па то фи зи о ло ги ју Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, а од 1985. на Уни вер
зи тет ској деч јој кли ни ци. Спе ци ја ли ста је де чи је хи рур ги је од 1988. Ре дов ни про фе сор је на 
Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, за пред мет Хи рур ги ја са ане сте зи јом. Ма
ги стар ску те зу је од бра ни ла 1986. а док тор ску ди сер та ци ју са те мом „Прог но стич ки фак то ри 
зна чај ни за ус по ста вља ње фе кал не и ури нар не кон ти нен ци је у де це са ано рек тал ним ано
ма ли ја ма” 1998. на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Шеф је оде ље ња нео на
тал не хи рур ги је Уни вер зи тет ске деч је кли ни ке. Би ла је шеф ка те дре Де чи је хи рур ги је, а са да је 
шеф ка те дре Нео на тал не хи рур ги је. 

Уса вр ша ва ла се у из обла сти де чи је ко ло прок то ло ги је (Schne i der Chil drens Ho spi tal, New 
York; Co lo proc to logy Cen tar, Cin cin na ti Chil drens Ho spi tal, USA). За вр ши ла је пет те о риј скопрак
тич них кур се ва из обла сти ко ло прок то ло ги је.

Зна чај ни ји ра до ви:

Lu kač M, An tu no vic SS, Vu jo vic D, et al. Is aban don ment of no no pe ra ti ve ma na ge ment of hi per trop hic 
pylo ric ste no sis war ran ted? Eur J Pe di a tr Surg 2013;23:80-4.

Lu kac M, An tu no vic SS, Vu jo vic D, et al. Ef ec ti ve ness of va ri o us sur gi cal met hods in tre at ment of 
Hirschsprung’s di se a se. Voj no sa nit Pregl 2016;73(3):246-50.

Za ni A, Eaton S, Pu ri P, Rin ta la R, Lu kac M, et al. EUP SA Net work: In ter na ti o nal sur vey on the ma na-
ge ment of nec ro ti zing en te ro co li tis. Eur J Pe di a tr Surg 2015;25(1):27-33.

Za ni A, Eaton S, Pu ri P, Rin ta la R, Lu kac M,et al. EUP SA Net work Offi  ce: In ter na ti o nal sur vey on the 
Ma na ge ment of Con ge ni tal Di ap hrag ma tic her nia. Eur J Pe di a tr Surg 2016;26(1):38-46.

Mo ri ni F, Za ni A, Con for ti A, van He urn E, Eaton S, Pu ri P, Rin ta la R, Lu kac M, et al. Cur rent Ma na-
ge ment of Con ge ni tal Air way Mal for ma ti ons: A “Euro pean Pe di a tric Sur ge ons’ As so ci a tion“ Sur vey. Eur 
J Pe di a tr Surg 2018;28(1):1-5.

Пред сед ник је сек ци је Де чи је хи рур ги је. Члан је Европ ског удру же ња деч јих хи рур га, 
Европ ског удру же ња ен до скоп ских хи рур га, Ме ђу на род ног удру же ња деч јих ко ло прок то ло га, 
Дру штва ко ло прок то ло га Ср би је, Удру же ња де чи јих хи рур га Ср би је. Ор га ни зо ва ла је Европ
ски кон грес де чи је хи рур ги је и Ме ђу на род ни ко ло рек тал ни клуб 2019. у Бе о гра ду.
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Звон ко (Ма те) Ма гић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2010.

Редовни професор Медицинског факултета ВМА 
Универзитета одбране у Београду од 2006.

Ро ђен 1953. у Кња жев цу. Ме ди цин ски фа кул тет за вр шио у Бе о гра ду 1978, спе ци ја ли за
ци ју из кли нич ке фи зи о ло ги је на Вој но ме ди цин ској ака де ми ји 1984. и суб спе ци ја ли за ци ју из 
он ко ло ги је 2013. Док тор ску ди сер та ци ју из обла сти ак ти ва ци је ге на у је три на кон озра че ња 
це лог ор га ни зма јо ни зу ју ћим зра ци ма је од бра нио 1993. на ВМА („Експресија и регулација 
гена за протеине акутне фазе у јетри пацова подвргнутих јонизујућем зрачењу“). Ре дов ни 
је про фе сор од 2006. (ВМА) и шеф ка те дре на пред ме ту Ху ма на ге не ти ка на Ме ди цин ском фа
кул те ту Вој но ме ди цин ске ака де ми је (2009).

Од 1997. на чел ник Оде ље ња за кли нич ку и екс пе ри мен тал ну мо ле ку лар ну ге не ти ку и 
ге не тич ко ин же њер ство, од 20112018. на чел ник Ин сти ту та и за ме ни ка на чел ни ка сек то ра за 
шко ло ва ње и НИР ВМА. Пре да вач је по по зи ву на ме ди цин ским фа кул те ти ма у Кра гу јев цу и 
Фо чи и на док тор ским сту ди ја ма Би о ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Пу бли ко вао је 289 ра до ва, 167 in ex ten so. Број ци та та (без ауто ци та та) је 865, Хиндекс=16. 
Био је аутор, уре ђи вао је и пу бли ко вао 12 по гла вља у мо но гра фи ја ма/те мат ским збор ни ци ма. 
Мен тор за из ра ду 16 док тор ских, 11 ма ги стар ских и 40 ди плом ских ра до ва. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Uze lac B, Kri vo ku ca A, Bran ko vic-Ma gic M, Ma gic Z, et al. Expression of SIRT1, SIRT3 and SIRT6 Genes 
for Predicting Survival in Triple-Negative and Hormone Receptor-Positive Subtypes of Breast Cancer. 
Pat hol On col Res 2020;26(4):2723-31.

Kri vo ku ca A, Bo lje vic I, Jo van dic S, Ma gic Z, et al. Germline mutations in cancer susceptibility genes in 
high grade serous ovarian cancer in Serbia. J Hum Ge net 2019;64(4):281-90.

Ko zo ma ra Z, Su pic G, Kri vo ku ca A, Ma gic Z, et al. Promoter hypermethylation of p16, BRCA1 and 
RASSF1A genes in triple-negative breast cancer patients from Serbia. J BUON 2018;23(3):684-91.

Ze ljic K, Jo va no vic I, Jo va no vic J, Ma gic Z, et al. MicroRNA meta-signature of oral cancer: evidence from 
a meta-analysis. Ups J Med Sci 2018;123(1):43-9.

Ze ljic K, Su pic G,  Ma gic Z. New insights into vitamin D anticancer properties: focus on miRNA 
modulation. Mol Ge net Ge no mics 2017;292(3):511-24. 

Пред сед ник На ци о нал ног ко ми те та УНЕ СКОве ко ми си је Ср би је за би о е ти ку, члан DH-
BIO, над зор ног ко ми те та за би о е ти ку Са ве та Евро пе (CDBI- DH-BIO од 20122016), Ко ми си је 
за са рад њу са УНЕ СКОм Ми ни стар ства Спољ них по сло ва РС, Члан УНЕ СКОвог ин тер на
ци о нал ног фо ру ма на став ни ка би о е ти ке (ITF) и члан је уре ђи вач ког од бо ра број них ча со пи са.
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Јо ван (Петар) Мак си мо вић 

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле ка р ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 2005.

Ро ђен 1941. у Ру ми. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ри је ци за вр шио 1967. а спе
ци ја ли за ци ју из ги не ко ло ги је 1979. у Бе о гра ду. На чел ник Слу жбе за здрав стве ну за шти ту же на 
До ма здра вља Но ви Сад по стао 1990, а 2005. по моћ ник ди рек то ра за на у ку и раз вој. Ма ги стар
ске сту ди је из кли нич ке па то фи зи о ло ги је за вр шио у Ри је ци 1978, а док тор ску ди сер та ци ју под 
на сло вом „Шко ле за ба би це и њи хо ви уџ бе ни ци на тлу Ју го сла ви је (17531960) и њи хов до
при нос раз во ју аку шер ске слу жбе“ од бра нио на Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду 1994. 
При ма ри јус од 1991, а ре дов ни про фе сор од 2005. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 

Аутор је пре ко 100 об ја вље них ра до ва, две књи ге, ко а у тор у шест мо но гра фи ја и аутор 
уџ бе ни ка. 

Во ди тељ је ви ше го ди шњег на уч ног про јек та „Исто ри ја здрав стве не кул ту ре Вој во ди не“, 
под по кро ви тељ ством Ма ти це срп ске. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Mak si mo vić J, Mak si mo vić M. From the “Art of cut ting the um bi li cal cord“ by dr J.B. La lan gue to the 
„Mid wi fery“ by prof. dr A. Lob mayer and prof. dr F. Durst. Ac ta Мed Хist Adri at 2014,12(2):385-412.

Mak si mo vić J. O is ce li telj skoj mo ći mo šti ju sve te po ro di ce srem skih de spo ta Bran ko vi ća. Srp ski sion, II 
(XVI II):3:67-76,1993.

Mak si mo vić J. Raz voj far ma ko lo ške mi sli od naj sta ri jih vre me na do XIX ve ka. Phar ma ca Ju go sla vi ca 
1997;36: 6-17.

Mak si mo vić J, Mak si mo vić M. From the hi story of proc to logy. Arch On col 2013;21(1):28-33.

Mak si mo vić J, Mak si mo vić M. Physi ci ans in Srem in XVI II and XIX cen tury: Di stin gu is hed bo ta nics. 
Zbor nik Ma ti ce srp ske za pri rod ne na u ke, knj. 131, str. 33-53, Ma ti ca srp ska , No vi Sad, 2016.

Члан Срп ског ле кар ског дру штваДру штва ле ка ра Вој во ди не, Ги не ко ло шке сек ци је СЛД, 
члан Пред сед ни штва Сек ци је за исто ри ју ме ди ци не СЛД. Ду го го ди шњи је ак ти ван члан Ма
ти це срп ске, и уред ник Све за ка за при род не на у ке Ма ти це срп ске. Уред ник је за ме ди цин ску 
стру ку Срп ског би о граф ског реч ни ка у из да њу Ма ти це срп ске. 

На гра ду за жи вот но де ло „Др Вла дан Ђор ђе вић“ Сек ци је за исто ри ју ме ди ци не СЛД до
био 2016. го ди не као и „Ор ден Тре шњи ног цве та пр вог ре да“ од стра не сту де на та Здрав стве не 
не ге Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 
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Ma sa tos hi Ma ku uc hi

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Професор Graduate School of Medicine, 
University of Tokyo, Јапан

До а јен са вре ме не хе па то би ли о пан кре а тич не хи рур ги је. Ро ђен је 1946, ди пло ми рао је на 
Ме ди цин ском Уни вер зи те ту у То ки ју. Ду го го ди шњи про фе сор и су пер ви зор Ја пан ског удру же
ња га стро ин те сти нал них хи рур га. Тре нут но на ме сту пред сед ни ка и ди рек то ра јед не од во де ћих 
ја пан ских уста но ва за хи рур ги ју и тран сплан та ци ју је тре “Ja pa ne se Red Cross Me di cal Cen ter”.

Увео је ин тра о пе ра тив ни ул тра звук као нео п ход ну ме то ду ис пи ти ва ња је тре у кли нич
ку прак су и са професорима Би смутхом и Блум гартом је је дан од уте ме љи ва ча са вре ме не 
хи рур ги је је тре.

Об ја вио пре ко 1570 пу бли ка ци ја у ја пан ским ча со пи си ма и пре ко 1100 пу бли ка ци ја на 
ен гле ском, фран цу ском, ита ли јан ском, и не мач ком је зи ку. Об ја вио је седам мо но гра фи ја на 
ен гле ском је зи ку, 10 на ја пан ском, а ко а у тор је у 76 мо но гра фи ја на ен гле ском и 175 на ја пан
ском је зи ку. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Ma ku uc hi M, Ha se ga wa H, Yama za ki S. Ul tra so ni cally gu i ded sub seg men tec tomy. Surg Gyne col Ob stet 
1985;161(4):346-50.

Ma ku uc hi M, Thai BL, Ta kayasu K, et al. Pre o pe ra ti ve por tal em bo li za tion to in cre a se sa fety of ma jor 
he pa tec tomy for hi lar bi le duct car ci no ma: a pre li mi nary re port. Sur gery 1990;107(5):521-7.

Ko nis hi T, Ta ka mo to T, Has hi mo to T, Ma ku uc hi M. Is portal vein embolization safe and efective for 
patients with impaired liver function? J Surg On col 2021 Mar 3. doi: 10.1002/jso.26447. 

Ta ka mo to T, Ma ku uc hi M. Precision surgery for primary liver cancer. Can cer Biol Med 2019;16(3):475-85. 

Ma ku uc hi M. Living donor liver transplantation: looking back at my 30 years of experience. Surg To day 
2019;49(4):288-94. 

Био је пре да вач по по зи ву и пред се да ва ју ћи на ме ђу на род ним ску по ви ма 1480 пу та. У 
Edi to rial bo ar du је у ви ше од 20 свет ских ча со пи са, а ре цен зент у нај пре сти жни јим ча со пи си ма, 
као што су New En gland Jo ur nal of Me di ci ne, The Lan cet, An nals of Sur gery, Bri tish Jo ur nal of Sur gery, 
Li ver Tran splan ta tion, The Ame ri can Jo ur nal of Sur gery и др.

Пред сед ник је Ин тер на ци о нал ног удру же ња хи рур га, га стро ен те ро ло га и он ко ло га од 
2003. Пред сед ник је Ме ђу на род ног хе па то би ли о пан кре а тич ног удру же ња. Члан је Њу јор шке 
Ака де ми је На у ка од 1996. 

До бит ник је: Ta miya Me mo rial Award Na ti o nal Can cer Cen ter, Ja pan 1982, Grant of Prin cess 
Ta ka mat su Can cer Re se arch Fund 1982, Grant of The Ueha ra Me mo rial Fo un da tion Re se arch Fund 
1991, Digby Me mo rial Gold Me dal 2002, The Ja pan Me di cal As so ci a tion Award 2006, Oda Award The 
Ja pan So ci ety of He pa to logy 2010.
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Дра го мир (Жи во рад) Ма ри са вље вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019. 

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2013.

Ро ђен 1960, ди пло ми рао 1984. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду као нај бо љи ди
пло ми ра ни сту дент школ ске 1983/84. На гра ђен По ве љом Срп ског ле кар ског дру штва и на гра
дом из ле га та „Прим. др На да Ми лу ти но вић“. Ма ги стар ску те зу из хе ма то ло ги је од бра нио је 
1991. а док тор ску ди сер та ци ју из хе ма то ло ги је „Ево лу ци ја при мар ног ми је ло ди спла стич ног 
син дро ма“ 2000. на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Од 1987. до 2000. стал но за по слен у Кли ни ци за хе ма то ло ги ју КЦС, а од 2000. на рад ним 
ме сти ма На чел ни ка оде ље ња хе ма то ло ги је, Управ ни ка Ин тер не кли ни ке и са вет ни ка Ди рек
то ра КБЦ „Бе жа ниј ска ко са” у Бе о гра ду. Шеф на став не ба зе КБЦ „Бе жа ниј ска ко са“ за пред
мет Ин тер на ме ди ци на на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Пре да вач на до ди плом ској 
и по сле ди плом ској на ста ви из ин тер не ме ди ци не, хе ма то ло ги је, кли нич ке тран сфу зи о ло ги је, 
кли нич ке фар ма ко ло ги је, ме ди кал не он ко ло ги је и фар ма це ут ске ме ди ци не на Ме ди цин ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Пре да вач на до ди плом ској на ста ви из хе ма то ло ги је и по сле ди плом ској 
на ста ви из иму но би о ло ги је и ме ди цин ске би о хе ми је на Фар ма це ут ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 

Уса вр ша вао се у зе мљи и ино стран ству. Ру ко во ди лац у два и са рад ник у че ти ри про јек
та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је. Аутор пре ко 500 об ја вље них ра до ва. Ра до ви су 
ци ти ра ни 479 пу та (у пе ри о ду 19962018).

Зна чај ни ји ра до ви:

Ma ri sa vlje vić D, Ro lo vić Z, Še fer D, et al. Bi o lo gi cal and cli ni cal sig ni fi can ce of clo no ge nic as says in pa ti-
ents with myelodyspla stic syndro mes. Med On col 2002;19(4):249-59. 

Ma ri sa vlje vić D, Ro lo vić Z, Če me ri kić V, Bo ško vić D, Čo lo vić M. Myelo fi bro sis in pri mary myelodyspla-
stic syndro mes: cli ni cal and bi o lo gi cal sig ni fi can ce. Med On col 2004;21(4):325-7. 

Ma ri sa vlje vić D. i sar. Kli nič ka he ma to lo gi ja. Iz da vač: Za vod za udž be ni ke, Be o grad, 2012. ISBN 978-
86-17-17742-1. 

Ma ri sa vlje vić D i sar. Po re me ća ji i bo le sti kr vi i kr vo tvor nih orga na kod sta rih oso ba. Iz da vač: Za vod za 
udž be ni ke, Be o grad, 2017. ISBN 978-86-17-19495-4.

Ma ri sa vlje vic D. Ske le tal mu scles and ma lig nancy (Chap ter 9). In: Ske le tal mu scles: From Phar ma co logy 
to Cli ni cal Prac ti ce. Edi tors: Mi li ca Pro stran and Vla di mir Ko stić. Re se arch Sig npost, In dia. 2015:133-
141. ISBN: 978-81-308-0556-6.

Члан СЛД од 1987, Европ ског удру же ња хемaтолога од 1994. и дру гих стру ков них удру
же ња. До бит ник је ви ше на гра да и при зна ња. 
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Алек са (Бо жи дар) Мар ко вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Сто ма то ло шког фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2011.

Ро ђен 1964. у Ла за рев цу. Сто ма то ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 
1989. За по слен на Сто ма то ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 1994. Спе ци ја ли ста 
орал не хи рур ги је од 1996. Ма ги стар ску те зу из орал не хи рур ги је од бра нио је 1995, а док тор ску 
ди сер та ци ју из орал не хи рур ги је „Ути цај ла се ра ма ле сна ге на за ра ста ње ко шта них де фе
ка та” 2000. на Сто ма то ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Од 2002. дo 2006. управ ник Кли ни ке 
за орал ну хи рур ги ју. Од 2011. ре дов ни про фе сор орал не хи рур ги је, орал не им план то ло ги је и 
сто ма то ло шке ане сте зи о ло ги је Сто ма то ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. Од 20122018. про де кан 
за фи нан си је, а од 2018. де кан Сто ма то ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Струч но се 
уса вр ша вао кроз кур се ве у Uni ver sity of Bern, Swit zer land; Zer matt, Swit zer land; Nu rem berg, Ger-
many; Zen den, Ger many. 

Са ра ђи вао је у јед ном про јек ту Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је и че ти ри ме
ђу на род на про јек та. Аутор 30 об ја вље них ра до ва, ци ти ра них 461 пута у ме ђу на род ној ли те
ра ту ри.

Зна чај ни ји ра до ви:

Mar ko vic A, To do ro vic Lj. Po sto pe ra ti ve аnalgesia af er lo wer third mo lar sur gery: con tri bu tion of the use 
of long-ac ting lo cal anest he tics, low-po wer la ser, and dic lo fe nac. Oral Surg Oral Med Oral Pat hol Oral 
Ra diol En dod 2006;102:e4-e8. 

Mar ko vic A, To do ro vic Lj. Ef ec ti ve ness of de xa met ha so ne and low-po wer la ser in mi ni mi zing oede ma 
af er third mo lar sur gery: a cli ni cal trial. Int J Oral Ma xil lo fac Surg 2007;36:226–9.

Mar ko vic A, Cal vo-Gu i ra do JL, La zic Z, et al. Eva lu a tion of pri mary sta bi lity of self-tap ping and non-
self-tap ping den tal im plants. A 12-we ek cli ni cal study. Clin Im plant Dent Re lat Res 2013;15:341-9.

Mar ko vic A, Mi sic T, Mi li cic B, Cal vo-Gu i ra do JL, Alek sic Z, Dji nic A. He at ge ne ra tion du ring im plant 
pla ce ment in low-den sity bo ne: ef ect of sur gi cal tec hni que, in ser tion tor que and im plant mac ro de sign. 
Clin Oral Im plants Res 2013;24:798-805. 

Go mez-Mo re no G, Agu i lar-Sal va ti e r ra A, Fer nan dez-Ce jas E, Del ga do-Ru iz RA, Mar ko vic A, Cal vo-
Gu i ra do JL. Den tal im plant sur gery in pa ti ents in tre at ment with the an ti co a gu lant ri va ro xa ban. Clin 
Oral Im plants Res 2016;27:730-3.

Члан Удру же ња сто ма то ло га Ср би је, Сек ци је за орал ну хи рур ги ју СЛД, пред сед ник Сек
ци је за орал ну им план то ло ги ју СЛД од 2011, шеф бе о град ског ITI Scho lar ship цен тра, ди рек тор 
бе о град ског ITI Study cluba, ITI Fel low.
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Ве ли мир (Алек сан дар) Мар ко вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ван ред ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та,  
Уни вер зи те та у Бе о град од 2015.

Ро ђен 1959. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1985. За по
слен од 1987. на II Хи рур шкој кли ни ци УКЦ у Бе о гра ду. Од 1988. ра ди на Кли ни ци за ди ге стив
ну хи рур ги ју, I Хи рур шка кли ни ка, где је на чел ник оде ље ња и ди рек тор кли ни ке. Магистарску 
те зу од бра нио 1999, а док то рат „Зна чај ко ло нич ног Ј ре зер во а ра за по бољ ша ње функ ци је пра
жње ња и ква ли те та жи во та бо ле сни ка опе ри са них због кар ци но ма рек ту ма“, 2008.

Уса вр ша вао се у “St Marks” бол ни ци у Лон до ну, Мај нахјму и Лу двис ха ве ну (Не мач ка), на 
“Cri stie Ho spi tal“ у Ман че сте ру (Ен гле ска) итд.

Об ја вио пре ко 200 ра до ва, ци ти ра ност 339, Хин декс 10. Са рад ник на шест ме ђу на род
них и пет до ма ћих про је ка та. Ор га ни зо вао 36 кон гре са, сим по зи ју ма и са ста на ка.

Зна чај ни ји ра до ви:

Stoj ko vic-La lo se vic M, Stan ko vic S. Stoj ko vic M, Mar ko vic V, et al. Can pre o pe ra ti ve CEA and CA19-
9se rum con cen tra ti ons sug gest me ta sta tic di se a se in co lo rec tal can cer pa ti ents? He pa to bi li ary Pan cre at 
Dis Int 2017;20(1):41-45. 

Mar ko vić V, Sto ja kov D, Mi cev M, et al. Ca stle man’ s di se a se pre sen ted as a ra re uni cen tric pan cre a tic 
mass. He pa to bi li ary Pan cre at Dis Int 2019;18(6):590-2.

Mar ko vic S, Di mi tri je vic I, Zo go vic B, Mar ko vic V, Ba ri sic G, Kri vo ka pic Z. Cur rent trends in cli ni cal 
ge ne tics of co lo rec tal can cer. J BUON 2016;21(5):1042-9. 

Mar ko vić V, Di mi tri je vić I, Ba ri šić G, Kri vo ka pić Z. Com pa ri son of Fun cti o nal Out co me of Co lo nic J-Po-
uch and La te ro-Ter mi nal Ana sto mo sis in Low An te ri or Re sec tion for Rec tal Can cer. Srp Arh Ce lok Lek 
2015;143 (3-4):158-61. 

The 2017 ESCP col la bo ra ting gro up-Mar ko vic V. The im pact of con ver sion on the risk of ma jor com pli-
ca tion fol lo wing la pa ro sco pic co lo nic sur ger: an in ter na ti o nal, mul ti cen tre pro spec ti ve audit. Co lo rec tal 
Dis Ni ce 2018:20(6):69-89. 

Члан: СЛД, ESCP (2006), ДКЈ (1998), UH CIBS (2011), UAHS (2013), НДС (2018), ISU CRS 
(1998), EACP (2005) итд. 

До бит ник је: На гра де гра да Бе о гра да (2012, 2014), Пла ке те СЛД (2014), По ве ље СЛД по
дру жни це Ча чак (2016) и По ве ље СЛД (2019).
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Де јан (Љу бо мир) Мар ко вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2015.

Ре дов ни про фе сор Сто ма то ло шког фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2007.

Ро ђен 1963. у Бе о гра ду. Сто ма то ло шки фа кул тет за вр шио је 1989. у Бе о гра ду, а од 1990. 
за по слен на Сто ма то ло шком фа кул те ту. Ма ги стри рао 1994, а док то ри рао 1998. из обла сти 
де чи је сто ма то ло ги је („Испитивање биокомпатибилности светлосно полимеризујућих 
гласјономер цемената‘‘). Од 20062012. био је про де кан Сто ма то ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. 
Аутор и ко а у тор је 19 уџ бе ни ка и мо но гра фи ја. Мен тор 13 за вр ше них док тор ских те за, пет ма
ги стар ских те за и ви ше спе ци ја ли стич ких ра до ва. 

Уче сник или ру ко во ди лац 26 до ма ћих на уч них и струч них про је ка та, два ме ђу на род на 
и ви ше до ма ћих и ин тер на ци о нал них сту ди ја. Аутор 184 об ја вље них ра до ва ко ји су ци ти ра ни 
1254 пу та (Хиндекс 15).

Зна чај ни ји ра до ви:.

Mar ko vic D, Pe tro vic B, Jo ka no vic V, et al.  Na no ma te ri als as scaf olds in bo ne tis sue en gi ne e ring in den-
tal me di ci ne. In: “The ra pe u tic Na no struc tu res” (I-IX) Mul ti-Vo lu me Set. (Gru me ze scu A.M. Ed.), Vol. 5: 
Den ti stry: Na no Bi o Ma te ri als in Den ti stry, El se vi er Ltd. 2016. 

Mar ko vic D, et al. Ap pli ca ti ons of Na no Bi o Ma te ra ils- Vo lu me XI:  Na no Bi o Ma te ri als in Den ti stry: “Na-
nosynthe ti zed cal ci um si li ca te ba sed bi o ma te ri als in en do don tic tre at ment of young per ma nent te eth”. [ 
Gru ma ze scu A.M. Ed., El se vi er Ltd. 2016. 

Vu ko vic A, Ca re vic M, Mar ko vic D, Vu ko vic R. Chap ter 32: Ser bia. In: A Com pen di um on Oral He alth of 
Chil dren aro und the World: Early Child hood Ca ri es. Fo layan M, edi tor. No va Sci en ce Pu blis hers Inc;Ha-
up pa u ge 2018.

Mar ko vic D, Pe ric T, Pe tro vic B. Glass-iono mer fis su re se a lants: Cli ni cal ob ser va ti ons up to 13 years. J 
Dent 2018;79:85-9.

Ni ko lic M, Gla moc li ja J, Fer re i ra I, Fer nan des A, Mar ko vic T, Mar ko vic D, So ko vic M. Che mi cal com-
po si tion, an ti mic ro bial, an ti o xi dant and an ti tu mor ac ti vity of Thymus serpyllum L., Thymus al ge ri en sis 
Bo iss. and Re ut and Thymus vul ga ris L. es sen tial oils. In du strial Crops and Pro ducts 2014;52:183-190. 

Члан је Срп ског ле кар ског дру штва од 1989, а потпред сед ник Сек ци је де чи јих сто ма то ло
га од 20032007. Од 2005. пред сед ник је Удру же ња де чи јих сто ма то ло га, а од 2019. пот пред сед
ник Ин тер на ци о нал ног удру же ња пре вен тив них пе ди ја та ра. Члан управ ног од бо ра Бал кан ског 
удру же ња сто ма то ло га. Глав ни уред ник је ча со пи са Bal kan Jo ur nal of Den tal Me di ci ne од 2006.

Ви ше пу та на гра ђи ван од стра не СЛДа, а 2010. до био На гра ду за на уч но и стра жи вач ки 
рад СЛДа.
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Ми ро слав (Де ли мир) Мар ко вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2019.

Ро ђен је 1966. у Бе о гра ду. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио је 
1991. Од 1993. за по слен је на Ин сти ту ту за кар ди о ва ску лар не бо ле сти Кли нич ког цен тра Ср би
је, од но сно са да шњој Кли ни ци за ва ску лар ну и ен до ва ску лар ну хи рур ги ју КЦС. Спе ци ја ли ста 
је оп ште хи рур ги је од 1998, а суб спе ци ја ли ста ва ску лар не хи рур ги је од 2003. Ма ги стар ску те зу 
од бра нио је 1999, а док тор ску ди сер та ци ју под на зи вом „Зна чај ин тра о пе ра тив ног спа ша ва
ња кр ви то ком опе ра ци ја на аб до ми нал ној аор ти”, 2006.

Уса вр ша вао се то ком 2002. на Уни вер зи те ту Лу вен у Бел ги ји, а то ком 2013. у King’s Col-
le ge Ho spi tal у Лон до ну.

Био је са рад ник у три про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је, са рад ник на 
ви ше ме ђу на род них про је ка та а тре нут но је уче сник на ме ђу на род ном про јек ту Ta xi no mi sis 
(Ho ri zon 2020). Аутор је и ко а у тор у 198 пу бли ко ва них ра до ва, са ин дек сом ци ти ра но сти 241 и 
Хин дек сом 9.

Зна чај ни ји ра до ви:

Mar ko vic M, Cvet ko vic S, Kon car I, et al. Tre at ment of pe di a tric vas cu lar in ju ri es: A sin gle ref e ral non-
pe di a tric cen tre ex pe ri en ce. Int An giol 2019;38:250-5.

Mar ko vic M, To mic I, Ilic N, et al. The ra ti o na le for con ti nu ing open re pa ir of rup tu red ab do mi nal aor tic 
ane urysm. Ann Vasc Surg 2016;36:64-73.

Mar ko vic M, Mar ko vic D, Dra gas M, et al. The ro le of ki ne sit he rapy and elec trot he ra pe u tic pro ce du res in 
non-ope ra ti ve ma na ge ment of pa ti ents with in ter mit tent cla u di ca ti ons. Vas cu lar 2016;24:246-53.

Mar ko vić M, Mak si mo vić Z, Mak si mo vić Ž, et al. The ro le of du plex ul tra so no graphy in sur gi cal tre at-
ment of acu te pro gres si ve throm bop hle bi tis of gre at sap he no us vein. In ter An gio 2011;30:434-40. 

Mar ko vić M, Da vi do vić L, Sa vić N, et al. In tra o pe ra ti ve cell sal va ge ver sus al lo ge ne ic tran sfu sion du ring 
ab do mi nal aor tic sur gery: Cli ni cal and fi nan cial out co mes. Vas cu lar 2009;17:83-92.

Одр жао је девет ино стра них пре да ва ња по по зи ву. На ци о нал ни је де ле гат у In ter na ti o nal 
Union of An gi o logy где је члан ад ми ни стра тив ног бор да са функ ци јом Sec re tary of the Mul ti na ti o-
nal Chap ter. Но си лац је ин тер на ци о нал них зва ња “Fel low of the Euro pean So ci ety for Tho ra cic and 
Car di o va scu lar Sur gery – FETCS” и “Fel low of the In ter na ti o nal Union of An gi o logy – FI UA”.
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Дра ган (Стан ко) Ми кић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Ван ред ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та ВМА 
Уни вер зи те та од бра не у Бе о гра ду од 2009.

Ро ђен 1957. у Вра њу. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу за вр шио 1982. У ак
тив ну вој ну слу жбу сту пио 1983. Управ ник гар ни зон ске ам бу лан те Ужи це до 1989. Спе ци ја ли
за ци ју из за ра зних бо ле сти за вр шио 1993, од ка да ра ди у Кли ни ци за ин фек тив не и троп ске 
бо ле сти ВМА. Пу ков ник и на чел ник Првог оде ље ња кли ни ке по стао 2007. Ма ги стар ски рад 
од бра нио 2000, а док тор ску ди сер та ци ју „По ве за ност имун ско ин фла ма тор них па ра ме та ра 
у пла зми са те жи ном и ис хо дом сеп се” 2002. на ВМА.

Об ја вио 129 ра до ва, ко ји су ци ти ра ни 55 пу та. Аутор мо но гра фи ја „Про ин фла ма тор ни 
ци то ки ни у сеп си и сеп тич ком шо ку” и „Ци стич на ехи но ко ко за – са вре ме ни аспек ти ме ди ка
мен то зне те ра пи је”. 

Био ру ко во ди лац јед ног и са рад ник у три до ма ћа на уч но и стра жи вач ка про јек та.

Зна чај ни ји ра до ви:

Mi kić D, Bo jić I, Djo kić M, et al. Ne kro ti zu ju ći fa sci i tis uzro ko van stre to ko kom gru pe A. Voj no sa nit Pregl 
2002;59:203-7.

Mi kic D, Va si li jic S, Ma ra vic V, Co lic M. Re la ti on ship bet we en pla sma le vels of pro cal ci to nin, TNF-α and 
C-re ac ti ve pro tein and cli ni cal cha rac te ri stic of sep tic pa ti ents. Clin Ap plic Im mun 2006;5:556-62.

Mi kić D, Jev tić M, Ar sić Ko mlje no vić G, et al. Ne mo guć nost tret ma na ino pe ra bil ne mul ti ci stič ne ehi no-
ko ko ze je tre zbog ne že lje nih re ak ci ja na an ti hel min ti ke. Voj no sa nit Pregl 2009;66:833-9.

Mi kić D, No žić D, Ko jić M, et al. Cli ni cal ma ni fe sta ti ons, the rapy and Out co me of pan de mic In flu en za A 
(H1N1) 2009 in ho spi ta li zed pa ti ents. Voj no sa nit Pregl 2011;68:248-56.

Mi kić D, Roganovic Z, Ću la fić S, et al. Sub du ral tu be r cu lo us ab scess of the lum bar spi ne in a pa ti ent with 
chro nic low back pain. Voj no sa nit Pregl 2012;69:1109-13. 

Члан је Срп ског ле кар ског дру штва и Европ ског дру штва ин фек то ло га и кли нич ких ми
кро би о ло га. Уред ник ча со пи са Вој но са ни тет ски пре глед. 

Пр ва на гра да на Тре ћем бал кан ском кон гре су иму но ло га, Ати на 2001. за рад ”Im mu no-
in flam ma tory sco re de ter mi ned ac cor ding to pla sma tic le vels of TNFa, IL-8, MMP-9 and sFas as a new 
prog no stic pa ra me ter in sep tic pa ti ents“. „Јав но при зна ње 31. ја ну ар“ гра да Вра ња 2013. за из у зет на 
до стиг ну ћа у обла сти ме ди ци не.
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Мо мир (Ме то ди) Ми ков

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2018.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 1999.

Ро ђен је 1956. у Кра ље ву. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду за вр шио 
1980. Од 1981. стал но за по слен на ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Спе ци ја ли ста кли
нич ке фар ма ко ло ги је од 1988. Ма ги стар ску те зу из фар ма ко ло ги је и ток си ко ло ги је од бра нио 
1983, а док тор ску ди сер та ци ју „Ме ди ка мент на пре вен ци ја ток сич но сти па ра це та мо ла” 
1986. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Од 2013. до 2016. био је шеф Ка те дре за фар
ма ко ло ги ју и ток си ко ло ги ју Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду. Ван ред ни члан АМН СЛД 
од 2013.

Уса вр ша вао се од 1987. до 1989. у бол ни ци Све те Ма ри је у кра љев ском ко ле џу у Лон до ну, 
а од 2004. до 2008. у Ota go Уни вер зи те ту у Но вом Зе лан ду. 

Био је ру ко во ди лац че ти ри и са рад ник у јед ном про јек ту Ми ни стар ства за на у ку Ре
пу бли ке Ср би је, ру ко во ди лац јед ног про јек та Се кре та ри ја та за на у ку Ауто ном не по кра ји не 
Вој во ди не, ру ко во ди лац јед ног ме ђу на род ног про јек та и са рад ник у јед ном ме ђу на род ном 
про јек ту. Аутор 250 об ја вље них ра до ва. Ра до ви су ци ти ра ни 2126 пу та (1287 хе те ро ци та та) у 
ме ђу на род ним ча со пи си ма и књи га ма.

Зна чај ни ји ра до ви:

Mi kov M, Pa vlo vić N, Sta ni mi rov B, et al. DPP-4 In hi bi tors: Re no pro tec ti ve Po ten tial and Phar ma co ki-
ne tics in Type 2 Di a be tes Mel li tus Pa ti ents with Re nal Im pa ir ment. Eur J Drug Me tab Phar ma co ki net 
2020;45(1):1-14.

Ša re nac T, Mi kov M. Cer vi cal Can cer, Dif e rent Tre at ments and Im por tan ce of Bi le Acids as The ra pe u tic 
Agents in This Di se a se. Front Phar ma col 2019;10:484. doi: 10.3389/ fphar.2019.00484. eCol lec tion 2019.

Ðanić M, Sta ni mi rov B, Pa vlo vić N, …, Mi kov M. Phar ma co lo gi cal Ap pli ca ti ons of Bi le Acids and Their 
De ri va ti ves in the Tre at ment of Me ta bo lic Syndro me. Front Phar ma col 2018;9:1382. doi: 10.3389/
fphar.2018.01382. eCol lec tion 2018. 

Mi kov M. The me ta bo lism of drugs by the gut flo ra. Eur J Drug Me tab Phar ma co ki net 1994;19(3):201-7. 

Mi kov M, Cald well J, Smith RL, The ro le of in te sti nal mic ro flo ra in the for ma tion of the methylthio ad-
duct me ta bo li tes of pa ra ce ta mol. Bi oc hem Phar ma col 1988;37,1445-9.

Члан СЛД од 1981. Члан је Срп ског фар ма ко ло шког дру штва, Сек ци је за кли нич ку фар
ма ко ло ги ју СЛД, Европ ског удру же ња кли нич ких фар ма ко ло га. 

До бит ник је го ди шње на гра де СЛД за на уч ни рад 2004. и 2017.
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Жељ ко (Ма ној ло) Ми ко вић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2015.

Ро ђен 1960. у Ан дри је ви ци. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 
1983. и до бит ник је Ок то бар ске на гра де гра да Бе о гра да за сту дент ски струч ни рад. Од 1986. 
стал но за по слен у Ги не ко ло шкоаку шер ској кли ни ци „На род ни фронт“. Спе ци ја ли ста ги не ко
ло ги је и аку шер ства од 1992. и суб спе ци ја ли ста пе ри на то ло ги је од 2017. Док тор ску ди сер та ци
ју „Хе мо ди нам ске про ме не про це ње не co lorDop pler тех ни ком у ева лу а ци ји ин тра у те ру сног 
за сто ја ра ста“ од бра нио је 1996. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. На чел ник Оде ље ња 
ви со кори зич них труд но ћа од 1997. Вр ши лац ду жно сти ди рек то ра ГАК „На род ни фронт“ од 
2017. Шеф ка те дре за ги не ко ло ги ју и аку шер ство од 2018. Ван ред ни члан АМН СЛД од 2013.

Сти пен ди ста FI GOa 1994. за сту диј ски бо ра вак на Уни вер зи те ту Ла вал у Кве бе ку, Ка на
да. Об ја вио по гла вља у 14 књи га и мо но гра фи ја и 66 ра до ва са SCI ли сте. Уку пан број ци та та је 
425; Хиндекс 12. Са рад ник у два на уч но ис тра жи вач ка про јек та. Мен тор у ви ше док тор ских 
те за и суб спе ци ја ли стич ких ра до ва. 

Зна чај ни ра до ви:

La zic Mi tro vic T, Mi ko vic Z, Man dic Mar ko vic V, Mi ha i lo vic S. Impact of transient period of metabolic 
adaptation on perinatal asphyxia in neonates with intrauterine growth retardation. J Ma tern Fe tal Neo-
na tal Med 2016;14:1-6. 

Ro ba jac D, Ma sni ko sa R, Mi ko vić Ž, Man dić V, Ne dić O. Oxidation of placental insulin and insulin-like 
growth factor receptors in mothers with diabetes mellitus or preeclampsia complicated with intrauterine 
growth restriction. Free Ra dic Res 2015;49(8):984-9. 

Mi ko vic Z, Man dic V, Pa ro vic V, Bo ga vac M, Si min N. Erythropoietin in amniotic fluid as a potential 
marker in distinction between growth restricted and constitutionally small fetuses. J Ma tern Fe tal Neo-
na tal Med 2014;27(11):1134-7.

Mi ko vic Z, Man dic V, Pa ro vic V, Bo ga vac M, Si min N. Erythro po i e tin in am ni o tic fluid as a po ten tial 
mar ker in dis tin ction bet we en growth re stric tion and con sti tu ti o nally small fe tu ses. J Ma tern Fe tal Neo-
na tal Med 2014;27:1134-7.

Mi ko vic Z, Si mic R, Egic A, et al. In tra u te ri ne tre at ment of lar ge fe tal neck lymphan gi o ma with OK-432. 
Fe tal Di agn Ther 2009;26:102-6.

Пред сед ник Сек ци је за пе ри на тал ну и нео на тал ну ме ди ци ну Срп ског ле кар ског дру штва 
од 2019. Се кре тар Ги не ко ло шке сек ци је Срп ског ле кар ског дру штва у јед ном ман да ту. Пот пред
сед ник Удру же ња за ул тра звук у ги не ко ло ги ји и аку шер ству.
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Dimitri (Philippe) Mikhailidis

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле ка р ског дру штва од 2019.

Ру ко во ди лац Од се ка за кли нич ку би о хе ми ју  
Royal Free Ho spi tal cam pus, Uni ver sity Col le ge Lon don

Ди пло ми рао је на Уни вер зи те ту у Лон до ну. Ба ви се пре вен ци јом и те ра пи јом ва ску лар
них обо ље ња. Ду го го ди шњи је ру ко во ди лац Од се ка за кли нич ку би о хе ми ју у Кра љев ској бол
ни ци при Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Лон до ну ((Royal Free Ho spi tal cam pus, Uni-
ver sity Col le ge Lon don). 

Основ на област кли нич ког ин те ре со ва ња су ва ску лар на обо ље ња, а по ља на уч ног ис
тра жи ва ња ди сли пи де ми је и тром бо за. Био је ис тра жи вач “Wel lco me Trust” фон да ци је и мен
тор у 15 док то ра та. Шеф је Од се ка за пре вен ци ју Европ ског удру же ња за ва ску лар ну хи рур ги ју 
– ле че ње бо ле сти ка ро тид них ар те ри ја. За ме ник је пред сед ни ка Од се ка за па то ло ги ју у Кра
љев ском удру же њу ме ди цин ских на у ка (Royal So ci ety of Me di ci ne).

Има 1.339 пу бли ка ци ја и 29.467 ци та та (Хиндекс = 75).

Зна чај ни ји ра до ви:

Kat si ki N, Mik ha i li dis DP. Diabetes and carotid artery disease: a narrative review. Ann Transl Med 2020 
Oct;8(19):1280. doi: 10.21037/atm.2019.12.153. 

Mu zu ro vić E, Stan ko vić Z, Ko va če vić Z, Škri jelj BŠ, Mik ha i li dis DP. Inflammatory Markers Associated 
With Diabetes Mellitus - Old and New Players. Cu rr Pharm Des 2020 Nov 24. doi: 10.2174/138161282
6666201125103047. 

Anag no stis P, Go u lis DG,  Mik ha i li dis DP. Endocrine Disease as a Cause of Cardiovascular Disease: 
Current Perspectives. Cu rr Pharm Des 2020;26(43):5547-50. 

Pa ra ske vas KI,  Mik ha i li dis DP. Comment on “Long-term Prognosis Afer Elective Abdominal Aortic 
Aneurysm Repair is Poor in Women and Men: The Challenges Remain”. Ann Surg 2020 Dec 18;doi: 
10.1097/SLA.0000000000004689. 

Kat si ki N, Di mi tri a dis GD,  Mik ha i li dis DP. Serum uric acid and diabetes: from pathophysiology to 
cardiovascular disease. Cu rr Pharm Des 2021 Jan 4. doi: 0.2174/1381612827666210104124320. 

Члан је број них удру же ња. Го сту ју ћи је про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
као и два уни вер зи те та у Са у диј ској Ара би ји.

Глав ни је уред ник не ко ли ко ча со пи са, укљу чу ју ћи Cur rent Me di cal Re se arch and Opi nion, 
Cur rent Vas cu lar Phar ma co logy, Ex pert Opi nion on Phar ma cot he rapy and An gi o logy. 

Ран ги ран је као нај бо љи свет ски струч њак у ис тра жи ва њу ле ко ва за сни жа ва ње ли пи
да и убра ја се у је дан од сто нај ци ти ра ни јих ауто ра у обла сти фар ма ко ло ги је и ток си ко ло ги је, 
пре ма ли сти Cla ri va te of Sci en ce Web. 

Уче ство вао је у пи са њу не ко ли ко европ ских и свет ских во ди ча до бре кли нич не прак се. 
Од ли ко ван је Ор де ном ве ли ког кр ста Св. Мар ка за до при нос грч кој ди ја спо ри. Има по ча сне 
док то ра те на свих се дам Ме ди цин ских фа кул те та у Грч кој.
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Је ле на (Мар ко) Ми ла шин

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Сто ма то ло шког фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2004.

Ро ђе на 1957. у Бу дим пе шти. Би о ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр ши ла 
1980. Од 1982. за по сле на на Сто ма то ло шком фа кул те ту. Ма ги стри ра ла 1982. на Би о ло шком 
фа кул те ту, а док то ри ра ла 1989. на Ме ди цин ском фа кул те ту и Бeограду. 

Уса вр ша ва ла се у Cen ter for Ge ne tic En gi ne e ring and Bi o tec hno logy (Трст) od 1994. do 1996. 
и Cen ter for Brain Re pa ir „Ri ta Le vi Mon tal ci ni“ (То ри но), od 2000. do 2002. Би ла ру ко во ди лац 
јед ног на ци о нал ног и три би ла те рал на про јек та и са рад ник у де вет.

Од 20022004. би ла пред сед ник Ко ми си је за на уч ноис тра жи вач ки рад Сто ма то ло шког 
фа кул те та, а од 2004. до 2006. и 2012. до 2018. про де кан за на у ку. 

Би ла мен тор 21 док тор ске ди сер та ци је. Пу бли ко ва ла 120 ра до ва ко ји су ци ти ра ни 1430 
пу та.

Зна чај ни ји ра до ви:

La za re vic M, Mi lo se vic M, Je lo vac D, Mi len ko vic S, Te pav ce vic Z, Bal dan F, Su bo tic ki T, To ljic B, Tri sic 
D, Dra go vic M, Da man te G, Mi la sin J. Marked epithelial to mesenchymal transition in surgical margins 
of oral cancer-an in vitro study. On col Lett 2020;19(6):3743-50. 

Bal dan F, Al le gri L, La za re vic M, Ca tia M, Mi lo se vic M, Da man te G, Mi la sin J. Biological and molecular 
efects of bromodomain and extra-terminal (BET) inhibitors JQ1, IBET-151, and IBET-762 in OSCC 
cells. J Oral Pat hol Med 2019;48(3):214-21. 

Mi lo se vic M, La za re vic M, To ljic B, Si mo no vic J, Tri sic D, Ni ko lic N, Pe tro vic M, Mi la sin J. Characterization 
of stem-like cancer cells in basal cell carcinoma and its surgical margins. Exp Der ma tol 2018;27(10):1160-5. 

Si mo no vic J, To ljic B, Ni ko lic N, Pe ric M, Vu jin J, Pa na jo to vic R, Ga jic R, Bekyaro va E, Ca tal di A, Par-
pu ra V, Mi la sin J. Diferentiation of stem cells from apical papilla into neural lineage using graphene 
dispersion and single walled carbon nanotubes. Bi o med Ma ter Res A 2018;106(10):2653-61.

Jakovljevic A, Milasin J. Human Cytomegalovirus May Contribute to the Development of Periodontitis, 
but Not to Apical Periodontitis of Endodontic Origin. J Evid Ba sed Dent Pract 2020 Dec;20(4):101491. 
doi: 10.1016/j.jebdp.2020.101491.

Пред сед ник Дру штва ге не ти ча ра Ср би је и за ме ник пред сед ни ка Ве ћа на уч них обла сти 
Ме ди цин ске на у ке, Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Члан уред ни штва ча со пи са „Mo le cu lar Me di ci ne 
Re ports“ и „On co logy Let ters“. Члан Европ ског дру штва за ху ма ну ге не ти ку. Би ла члан Етич ког 
ко ми те та СЛД и уред ни штва Срп ског ар хи ва за це ло куп но ле кар ство.
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Но ви ца (Ми лош) Ми ли ће вић

Редoвни чла на Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 1996.

Ро ђен 1952. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1977. За по слен на 
Ин сти ту ту за хи сто ло ги ју и ем бри о ло ги ју Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду од 1978. Ма ги
стар ску те зу од бра нио 1982, а док тор ску ди сер та ци ју „Не лим фо ид не ће ли је ти му са па цо ва“ 
1984. на Ме ди цин ском фа кул те ту, Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ван ред ни члан АМН СЛД од 2006.

Као сти пен ди ста фон да ци је Ale xan der von Hum boldt про вео је ви ше го ди на на Ме ди цин
ским фа кул те ти ма у Kielу, Würzburgу, Han no verу и Lübeckу. Био и на кра ћим ис тра жи вач
ким бо рав ци ма у Лон до ну, Амр стер да му и Тар ту.

Ру ко во ди лац девет на уч них про је ка та фи нан си ра них од МНТР Ре пу бли ке Ср би је од 
1986. до 2020. и ру ко во ди лац два про јек та фи нан си ра на од Hum boldtове фон да ци је (2010
2012. и 20142016) Аутор 60 ра до ва, ци ти ра них 372 пу та.

Зна чај ни ји ра до ви:

Mi li će vić NM, Lu et tig B, Tra ut we in C, et al. Sple nec tomy of rats se lec ti vely re du ces lymphocyte fun ction-
as so ci a ted an ti gen 1 and in ter cel lu lar ad he sion mo le cu le 1 ex pres si on on B-cell sub sets in blood and 
lymph no des. Blood 2001;98:3035-41.

Mi li će vić NM, Mi li će vić Ž. Thymus cell-cell in ter ac ti ons. Int Rev Cytol 2004;235:1-52. 

Mi li će vić NM, Mi li će vić Ž, Milj ko vic M, et al. Me tal lop hi lic mac rop ha ges are fully de ve lo ped in the 
thymus of auto im mu ne re gu la tor (Aire)-de fi ci ent mi ce. Hi stoc hem Cell Biol 2009;131:643-9.

Mi li će vić Ž, Mi li će vić NM, Laan M, et al. Ul tra struc tu re of me dul lary thymic epit he lial cells of auto im-
mu ne re gu la tor (Aire)-de fi ci ent mi ce. Im mu nol Cell Biol 2010;88:50-6.

Mi li će vić NM, Kla per ski K, No hro u di K, et al. TNF re cep tor-1 is re qu i red for the for ma tion of sple nic 
com part ments du ring adult, but not em bryonic li fe. J Im mu nol 2011;186:1486-94.

Ре цен зент у број ним ме ђу на род ним на уч ним ча со пи си ма, члан Се лек ци о не ко ми си је за 
DAAD, екс перт и ре цен зент Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло ги је Ре пу бли ке Ср би је, пот пред
сед ник Хум бол то вог клу ба Ср би је, члан Mal ta Cham ber of Sci en tists, члан Ми кро скоп ског дру
штва Ср би је, члан Не мач ког дру штва ана то ма.

До бит ник го ди шње на гра де гра да Бе о гра да за 2005. го ди ну.
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Пре драг (Сла во љуб) Ми ло је вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ван ред ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2013.

Ро ђен 1961. у Чач ку. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1987. Од 
1989. стал но за по слен у Ин сти ту ту за кар ди о ва ску лар не бо ле сти “Де ди ње”. Спе ци ја ли ста оп
ште хи рур ги је од 1996, а спе ци ја ли ста уже спе ци ја ли за ци је кар ди о хи рур ги је од 2010. Ма ги
стар ску те зу из хи рур шке ана то ми је од бра нио је 1995, а док тор ску ди сер та ци ју из кар ди о хи
рур ги је „Про це на мор би ди те та и мор та ли те та у бо ле сни ка под врг ну тих ре ва ску ла ри за
ци ји ми о кар да на ку ца ју ћем ср цу,” 2006. го ди не на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Од 
2002. до 2015. на чел ник оде ље ња кар ди о хи рур ги је, а од 2015. до 2017. в. д. ди рек тор Ин сти ту та.

Уса вр ша вао се у Aca de mic Me di cal Cen ter, Am ster dam, Hol land, Har vard Me di cal School, 
Bo ston, USA, Brig ham and Wo men’s Ho spi tal, Le nox Hill Ho spi tal, New York, USA.

Са ра ђи вао је у че ти ри про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је и два ме ђу
на род на про јек та. Аутор пре ко 300 об ја вље них ра до ва, ци ти ра них 267 пу та у ме ђу на род ној 
ли те ра ту ри.

Зна чај ни ји ра до ви:

Mi lo je vic P, Ne sko vic V, Vu ko vic M, Ne zic D, Dju ka no vic B. Sur gi cal re pe ar of a le a king do u ble po stin-
farc tion lef ven tri cu lar pse u do a ne urysm. J Tho rac Car di o va scu lar Surg 2004;128:765-7.

Mi lo je vic PS. Re va sku la ri za ci ja mi o kar da bez pri me ne van te le snog kr vo to ka. Ac ta Chir Iugosl 
2008;55(1):33-41.

Vu ko vic P, Pe ric M, Ra dak S, Alek sic N, Unic-Sto ja no vic D, Mi co vic S, Sto ja no vic I, Mi lo je vic P. 
Preoperative Insight Into the Quality of Radial Artery Grafs. An gi o logy 2017;68(9):790-4.

No va ko vic A, Ma rin ko M, Jan ko vic G, Sto ja no vic I, Mi lo je vic P, et al. Endothelium-dependent vasorelaxant 
efect of procyanidin B2 on human internal mammary artery. Eur J Phar ma col 2017;15;807:75-81.

Vu ko vic PM, Mi lo je vic P, Sto ja no vic I, et al. The role of ministernotomy in aortic valve surgery-A 
prospective randomized study. J Card Surg 2019;34(6):435-9.

Члан СЛД од 1996. Члан Удру же ња кар ди о ва ску лар них хи рур га Ср би је, Удру же ња кар ди
о то ра кал них хи рур га Ср би је, Удру же ња кар ди о ло га Ср би је, Удру же ња кар ди о ва ску лар них хи
рур га Ма ке до ни је, Fel low of Euro pean Bo ard of Tho ra cic and Car di o va scu lar Sur gery (FETCS), Euro pean 
As so ci a tion For Car dio-Tho ra cic Sur gery, ино стра ни члан Ака де ми је на у ка и умет но сти Ре пу бли ке 
Срп ске од 2018.
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Дра го слав (Пет ко) Ми ло ше вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2018.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2011.

Ро ђен 1953. у Чач ку. Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду за вр шио 1978. Од 1981. стал но за
по слен у КБЦ Зве зда ра, Кли нич ко оде ље ње за ге ри ја три ју „Проф .др Пе тар Ко ро ли ја”. Спе ци
ја ли ста ин тер не ме ди ци не од 1985. Ма ги стар ску те зу од бра нио 1984, а док тор ску ди сер та ци ју 
„Ди јаг но зни зна чај рек то скоп ског пре гле да и хи сто ло шког на ла за у ра ној ди јаг но сти ци и 
пре вен ци ји ту мо ра анорек тал не ре ги је у осо ба тре ћег жи вот ног до ба, са по себ ним освр
том на асим то мат ска ста ња” 1991. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Суб спе ци ја ли
ста ге ро но то ло ги је 2008. Од 2011. до 2019. на чел ник Кли нич ког оде ље ња за ге ри ја три ју „Проф. 
др Пе тар Ко ро ли ја’’, у истом пе ри о ду и шеф Ка те дре за ге рон то ло ги ју, Ме ди цин ског фа кул те та 
у Бе о гра ду. Од 2019 у пен зи ји.

Био ру ко во ди лац јед ног и са рад ник у три про јек та Ми ни стар ства за на у ку РС. Као аутор 
или ко а у тор об ја вио је 500 пу бли ка ци ја из обла сти кли нич ке ге ри ја три је и ге рон то ло ги је. Ра
до ви су ци ти ра ни 50 пу та у ме ђу на род ним ча со пи си ма и књи га ма.

Зна чај ни ји ра до ви:

Đu ri ca S, Mi lo še vić DP, Ći ro vić M. Fast, short term re spon se to TRH sti mu la tion in ge ri a tric pa ti ents and 
its cli ni cal im pro tan ce. Arch Ge ron tol Ge ri a tr 1991;13:151-160.

Da vi do vić MM, Mi lo še vić DP, Zdrav ko vić S, Bo jić B, Đu ri ca S. Pro blems in scre e ning co lo rec tal can cer in 
the el derly. World J Ga stro en te rol 2003;9(10):2335-7.

Mi lo še vić DP, Ko stić S, Po tić B, et al. Is the re such thing as „Re ver si bi le De men tia“ (RD)? Arch Ge ron tol 
Ge ri a tr 2007;Suppl 1:271-7.

Mi lo še vić DP, Tr bo je vić J, Mi li će vić NM, et al. A qu an ti ta ti ve morp ho me tric study of rec tal mu co sa in 
adult and aged he althy su bjects. Hi stol Hi sto pat hol 2007;22:433-6.

Er ceg P, Mi lo še vić D P, De spo to vić N, Da vi do vić M. Chro mo so mal chan ges in age ing. J Ge net 
2007;86(3):277-8.

Члан СЛД од 1983. Пред сед ник Ге ри ја триј ске сек ци је СЛДа од 2001. до 2003. Члан Ге рон
то ло шког дру штва Ср би је од 1984, до бит ник је Пла ке те СЛД 1995. и По ве ље СЛД 1998.

До бит ник је По ве ље Ге рон то ло шког дру штва Ср би је 2002.
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Па вле (Об рад) Ми ло ше вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 2009. 

Ро ђен 1954. у Шап цу. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду за вр шио 1980. 
Од 1982. стал но за по слен на Кли ни ци за аб до ми нал ну и ен до кри ну хи рур ги ју, Кли нич ког цен
тра Вој во ди не. Спе ци ја ли ста оп ште хи рур ги је од 1987, а суб спе ци ја ли ста аб до ми нал не хи рур
ги је од 2005. Ма ги стар ску те зу на Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду од бра нио је 1986. 
Док тор ску ди сер та ци ју „Ис пи ти ва ње ути ца ја је ју но сто ми је на ди на ми ку по ре ме ћа ја ап
сорп ци је у акут ној оп струк ци ји тан ког цре ва“ на Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду од
бра нио је 1998. Управ ник Кли ни ке за аб до ми нал ну, ен до кри ну и тран сплан та ци о ну хи рур ги ју 
био је од 2012. до 2014. Ди рек тор Кли нич ког цен тра Вој во ди не од 2000. до 2003.го ди не. 

Уса вр ша вао се у UK, Lon don Ham mers mith ho spi tal, UK Lon don 4th An nual Ham mers mith 
sympo si um on li ver di se a se and li ver tran splan ta tion; USA, Flo ri da, Ma i a mi, 1997, Špa ni ja, Ma drid, 1998, 
Bel gi ja, Bri sel, 2002, Grč ka, Ati na 2006. i 2007, Ru mu ni ja, Bu ku rešt, 2007 и Tur ska, Is tan bul, 2008.

Са ра ђи вао је у три до ма ћа на уч но ис тра жи вач ка про јек та. Аутор и ко а у тор је у пре ко 
100 струч них и на уч них ра до ва, по гла вља у осам мо но гра фи ја, ко а у тор по гла вља у шест мо
но гра фи ја. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Ми ло ше вић Ђ, Ми ло ше вић П, Ву ко вић М, и сар. Хи рур шко ле че ње акут них ма лиг них оп струк-
ци ја ле вог ко ло на. 2 Ме ди ци на да нас 201;10(7-9):221-7.

So mer LJ, An dre jic B, Mi lo se vic P. Ori gin and pat ho lo gi cal cha rac te ri stics of Klat skin tu mor: a ca se re port 
and li te ra tu re re vi ew. Pol J Pat hol 2012;63(1):65-70.

Ми ло ше вић П, Про тић М, Ђо ла ји М, Глу хо вић А, По ку шев ски Г. Уло га хи рур шке ре сек ци је у 
трет ма ну аде но кар ци но ма пан кре а са. Мед Пре глед, у штам пи.

Ла ло ше вић Д, Ми ло ше вић П, Вуч ко вић Н, Узу ров В, Ђо ла ји М. M. Von Meyen bur-ov ком плекс 
удру жен са адулт ном по ли ци стич ном бо ле сти је тре- при каз слу ча ја. Мед Пре глед 2005:58 (3-
4):191-5.

Ми ло ше вић У, Глу хо вић А, Ми ло ше вић Ђ, Бу да ков Н, Ми ло ше вић П. Cen tral pan cre a tec tomy in 
sur gi cal tre at ment of pan cre a tic in su li no ma: A ca se re port. Med pre gled 2017;70(5-6):136. 

Члан је СЛД и пред сед ни штва хи рур шке сек ци је СЛД у ви ше ман да та. Осни вач и пот
пред сед ник Управ ног од бо ра Пан кре а сног клу ба. Члан је In ter na ti o nal As so ci a tion of Sur ge ons, 
Ga stro en te ro lo gists and On co lo gists, In ter na ti o nal He pa to-Bi li ary and Pan cre a tic As so ci a tion.
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Ве се лин (Ра до сав) Mитровић

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле ка р ског дру штва од 2019.

Про фе сор Jo hannWol fgang Go et he Uni ver sity,  
Frank furtonMain од 1996.

Ро ђен 1947. у Бо ту ња ма код Кра гу јев ца. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
за вр шио је 1972. Спе ци ја ли за ци ју из ин тер не ме ди ци не је за вр шио 1984. на Уни вер зи тет ској 
кли ни ци у Франк фур ту, 1985. суб спе ци ја ли за ци ју из кар ди о ло ги је, а 1982. од бра нио је док тор
ску ди сер та ци ју „Агре га ци ја тром бо ци та код бо ле сни ка са обо ље њи ма ве на и ар те ри ја“. 
По сле ха би ли та ци је 1996. по стао је про фе сор кли нич ке фар ма ко ло ги је на Go et he Уни ве р зи те ту 
и шеф оде ље ња за кли нич ку фар ма ко ло ги ју. Ме ди цин ски ди рек тор кли ни ке у Bad Ne u he i mu. 
Ужа по ља ис тра жи ва ња су му рит мо ло ги ја, тран сплан та ци ја ср ца, ср ча на сла бо ст и плућ на хи
пе р тен зи ја.

Аутор је 147 ра до ва и 21 по гла вља у мо но гра фи ја ма и уџ бе ни ци ма. Као пре да вач по по
зи ву је уче ство вао на 176 на уч них ску по ва и кон гре са и стал ни је члан из да вач ких са ве та ме ђу
на род них ча со пи са. Глав ни ис тра жи вач у мно гим кли нич ким ис тра жи ва њи ма а под ње го вим 
мен тор ством је од бра ње но 9 док тор ских ди сер та ци ја на Go et he Уни вер зи те ту у Франк фур ту.

Про фе сор по по зи ву на Ме ди цин ским фа кул те ти ма у Бе о гра ду и Ни шу, пред ста вио је 
но ве ме то де у ни зу уста но ва у Ср би ји а из до ме на ин тер вент не кар ди о ло ги је и не ин ва зив не 
кар ди о ло шке ди јаг но сти ке (EC HO, MRI, Car di oCT). 

Зна чај ни ји ра до ви:

Mi tro vic V, Thor mann M, Schlep per J, et al. Di e te rich: He modyna mic, an ti-ische mic and ne u ro hu mo ral 
ef ects of eno xi mo ne in pa ti ents with co ro nary ar tery di se a se. Am He art J 1989;117:106-111.

Mi tro vic V, Se fe ro vic PM, Si me u no vic D, et al. Ha e modyna mic and cli ni cal ef ects of ula ri ti de in de com-
pen sa ted he art fa i lu re. Eur He art J 2006;27:2823-32.

Mi tro vic V, Her nan dez AF, Meye Mr, Ghe org hi a de M. Ro le of guanyla te cycla se mo du la tors in de com-
pen sa ted he art fa i lu re. He art Fail Rev 2009;14(4):309-19. 

V. Mi tro vic V, Se fe ro vic P, Do dic S, et al. Car dio-Re nal Ef ects of the A1 Ade no si ne Re cep tor An ta go nist 
SLV320 in Pa ti ents with He art Fa i lu re. Circ He art Fail 2009;2(6):523-31. 

 Mi tro vic V, For ssmann WG, Schnit ker J, Fe lix SB. Ran do mi zed do u ble-blind cli ni cal stu di es of ula ri ti de 
and ot her va so ac ti ve sub stan ces in acu te de com pen sa ted he art fa i lu re: a syste ma tic re vi ew and me ta-
analysis. ESC He art Fa i lu re (2018) Pu blis hed on li ne in Wi ley On li ne Li brary (wi leyon li ne li brary.com) 
DOI: 10.1002/ehf2.12349.

До бит ник je великoг бројa на гра да укљу чу ју ћи По ве љу Ми ни стар ства со ци јал ног ста
ра ња и ин те гра ци ја Са ве зне по кра ји не Хе сен, за успе шан ду го го ди шњи рад и ре зул та те ко је је 
по сти гао као стра нацСр бин 2018.



85

Мар јан (То ми слав) Ми цев
Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Про фе сор по по зи ву Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2009.

Ви ши на уч ни са рад ник Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2015.

Ро ђен 1959. у Це љу, Сло ве ни ја. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу за вр шио 
1984. Од 1985. је стал но за по слен у КБЦ Зе мун, а од 1992. у Кли нич ком цен тру Ср би је, као на
чел ник Оде ље ња за ди ге стив ну па то ло ги ју (19962009) и ди рек тор Слу жбе за па то хи сто ло ги ју 
КЦС (20092018). Спе ци ја ли зи рао па то ло шку ана то ми ју на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра
ду 1992; пр ви суб спе ци ја ли ста кли нич ке па то ло ги је у Ср би ји 2011. Ма ги стар ску те зу из хи сто
ло ги је и ем бри о ло ги је од бра нио 1997, док тор ску ди сер та ци ју из па то ло ги је „Хи сто ге не за ту
мо ра стро ме га стро ин те сти нал ног трак та – иму но хи сто хе миј ска и ул тра струк тур на 
сту ди ја” 2008. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 

Уса вр ша вао се у East Bir mig ham Ho spi tal, Бир мин гем, Ен гле ска (19992000), кан це ро ло
шком ин сти ту ту Gu sta ve Ro ussy-Vil le ju if у Па ри зу (2005) и King’s Col le ge Ho spi tal у Лон до ну (2013). 

Био је са рад ник у шест про је ка та Ми ни стар ства за на у ку и јед ног европ ског (FP6 2006
2009). Аутор 281 об ја вље них ра до ва. Ра до ви су ци ти ра ни 330 пу та у ме ђу на род ним ча со пи си
ма и књи га ма (Xин декс 8).

Зна чај ни ји ра до ви:

Mi cev M, Doj či nov S, To do ro vić V, et al. Yugo slav IBD study gro up. First ex pe ri en ce. Arch Ga stro en te ro-
he pa tol 1997;16:103-19.

Mi cev M, To do ro vić V, Mi tro vić O, et al. Ga stro in te sti nal stro mal tu mo ur: ro und cell ana pla stic type lac-
king c-kit/CD117 im mu no ex pres si on. Virch Arch 2005;447:329.

Mi cev M, Kri vo ka pić Z, Po pov I. Prog no sis in pa ti ents with po ten ti ally tre a ta ble co lo rec tal carcinomа. 
Srp Arh Ce lok Lek 2002;130:284-9.

Mi cev M, To do ro vić V, Bo ri čić I, et al. Ga stro in te sti nal stro mal tu mors: A re vi ew and con si de ra tion on 
hi sto ge ne sis and dif e ren tial di ag no sis. Arch On col 2004;12:7-8.

Cap pel les so R, Fa san M, Mi cev M, et al. HER2 sta tus in ga str o e sop ha geal can cer: a tis sue mic ro ar ray 
study of 1040 ca ses. Hum Pat hol 2015;46:665–72.

Члан је СЛД (1986) и Euro pean So ci ety of Pat ho logy (2004), осни вач и пред сед ник Ју го сло
вен ске ИБД сту диј ске гру пе (19962000), члан Дру штва ко ло прок то ло га Ју го сла ви је (1997) и 
пред сед ник (2019). Члан пред сед ни штва Сек ци је за па то ло ги ју СЛД (20042011) и пред сед ни
штва Удру же ња па то ло га и ци то ло га Ср би је (2012). 

Пред сед ник Ре пу блич ке струч не ко ми си је за па то ло ги ју Ми ни стар ства здра вља РС 
(20122013). 
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Mohamed Mohty

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Професор Department at the SaintAntoine Hospital  
University Pierre & Marie Curie, Paris 

Mo ha mad Mohty, 56 го ди на, про фе сор хе ма то ло ги је, ди пло ми рао је у Мон пе љеу, a док
то ри рао у Мар се љу. Ра дио је на Оде ље њу за тран сплан та ци ју ма тич них ће ли ја хе ма то по е зе у 
Im pe rial Col le ge, Ham mers mith Ho spi tal у Лон до ну. У Уни вер зи тет ској бол ни ци у Нан ту (Фран
цу ска), био на чел ник тран сплан та ци о ног про гра ма и ру ко во дио ис тра жи вач ким ти мом ко ји се 
ба ви па то фи зи о ло ги јом, из у ча ва њем иму но би о ло ги је ан ти ген пре зен ту ју ћих ће ли ја, ис тра жи
ва њем „graf-ver sus-host“ ре ак ци је ко ја се мо же ја ви ти на кон ало ге не тран сплан та ци је ма тич
них ће ли ја хе ма то по е зе и из у ча ва њем но вих иму но мо ду ла тор них ле ко ва и хи по ме ти ли ра ју ћих 
аге на са. Из Нан та пре ла зи у Па риз где и са да ра ди у бол ни ци Sa int-An to i ne и на Уни вер зи те ту 
Пјер & Mарија Ки ри у Па ри зу. 

Пу бли ко вао је пре ко 600 ра до ва из обла сти тран сплан та ци је ма тич них ће ли ја, акут них 
и хро нич них ле у ке ми ја и ми је ло ма. Иза бран је и за ви си тинг про фе со ра Ме ди цин ског фа кул
те та у Бе о гра ду.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ma lard F, Mohty M. Acu te lympho bla stic le u ke mia. Lan cet 2020;395(10230):1146-1162. doi: 10.1016/
S0140-6736(19)33018-1. 

Mohty M, Ga u ti er J, Ma lard F, et al. CD19 chimeric antigen receptor-T cells in B-cell leukemia and 
lymphoma: current status and perspectives. Le u ke mia 2019;33(12):2767-78. 

Dho la ria B, Sa va ni BN, La bo pin M, … Mohty M. Clinical applications of donor lymphocyte infusion 
from an HLA-haploidentical donor: consensus recommendations from the Acute Leukemia Working 
Party of the EBMT. Ha e ma to lo gi ca 2020;105(1):47-58. 

Al Ha med R, Ba zar bac hi AH, Ma lard F, Ha ro us se au JL, Mohty M. Current status of autologous stem cell 
transplantation for multiple myeloma. Blood Can cer J 2019;9(4):44. 

Xi ao H, Luo Y, Shi J, Jin A, Mohty M, et al. How Do We Manage Hematopoietic Cell Transplant during 
the SARS-CoV-2 Pandemic? Ac ta Ha e ma tol 2021 Mar 9:1-7. doi: 10.1159/000513036. 

Ру ко во ди лац је Acu te Le u ke mia Wor king Party, пред сед ник је Euro pean Gro up for Blood and 
Mar row Tran splan ta tion, члан је Ame ri can So ci ety of He ma to logy, Ame ri can So ci ety for Cli ni cal On-
co logy, Ame ri can So ci ety for Blood and Mar row Tran splan ta tion, Euro pean He ma to logy As so ci a tion, 
In ter na ti o nal So ci ety for Ex pe ri men tal He ma to logy, и Euro pean Bo ne Mar row Tran splant. Ко е ди тор је 
ча со пи са Le u ke mia, Bo ne Mar row Tran splan ta tion, Euro pean Jo ur nal of Ha e ma to logy и Blood Can cer 
Jo ur nal, а члан је уре ђи вач ког од бо ра ча со пи са Ha e ma to lo gi ca, и ре цен зент у број ним ча со пи си
ма укљу чу ју ћи Blood и The Lan cet.
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Aлександар (Вла ди мир) На гор ни

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2008.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Ни шу од 2011.

Ро ђен 1958. у Бе о гра ду. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу за вр шио 1983. Од 
1986. за по слен у Кли ни ци за га стро ен те ро ло ги ју и хе па то ло ги ју Кли нич ког цен тра Ниш. Спе
ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не од 1992. а спе ци ја ли ста уже спе ци ја ли за ци је га стро ен те ро хе па то
ло ги је од 2008. Ма ги стар ску те зу из га стро ен те ро ло ги је од бра нио је 1992, а док тор ску ди сер
та ци ју „Ко ло но ско пи ја и ко ло но скоп ска по ли пек то ми ја у ди јаг но зи, пре вен ци ји и те ра пи ји 
ко ло рек тал них ту мо ра”, 1998. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Ни шу. Од 2000. je ди рек тор Кли
ни ке за га стро ен те ро ло ги ју и хе па то ло ги ју КЦ Ниш, а од 2003. до 2012. и од 2015. до 2020. го ди
не по моћ ник ди рек то ра КЦ Ниш, за струч но уса вр ша ва ње и за ин тер ни стич ку де лат ност. 

Уса вр ша вао се на Кли ни ци за га стро ен те ро ло ги ју Кли нич ког цен тра Ср би је у Бе о гра ду. 
Са ра ђи вао је у шест про јека та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је, у јед ном Ру

ко во ди лац про јек та. Аутор пре ко 600 об ја вље них ра до ва, ци ти ра них 813 пу та у ли те ра ту ри.

Зна чај ни ји ра до ви:

Na gor ni A, Bje la ko vic G, Pe tro vic B. Nar row band ima ging ver sus con ven ti o nal whi te light co lo no scopy 
for the de tec tion of co lo rec tal polyps. Coc hra ne Da ta ba se Syst Rev 2012;CD008361. 

Na gor ni A, Bje la ko vic G. En do sco pic mu co sal re sec tion of co lo rec tal tu mors--our first ex pe ri en ce. Voj no-
sa nit Pregl 2011;68 (9):744-8.

Bje la ko vic G, Gluud LL, Ni ko lo va D, Bje la ko vic M, Na gor ni A, Gluud C. An ti o xi dant sup ple ments for 
li ver di se a ses. Coc hra ne Da ta ba se Syst Rev 2011;3:CD007749.

Bje la ko vic G, Gluud LL, Ni ko lo va D, Bje la ko vic M, Na gor ni A, Gluud C. Me ta-analysis: an ti o xi dant sup ple-
ments for li ver di se a ses - the Coc hra ne He pa to-Bi li ary Gro up. Ali ment Phar ma col Ther 2010;32(3):356-67.

Sce pa no vic M, Jo va no vic O, Ke ber D, Jo va no vic I, Mi ljus D, Ni ko lic G, Ko va ce vic B, Pa vlo vic A, Du ga lic 
P, Na gor ni A, et al. Fa e cal oc cult blood scre e ning for co lo rec tal can cer in Ser bia: a pi lot study. Eur J Can-
cer Prev 2017;26(3):195-200.

Члан СЛД од 1988, Удру же ња га стро ен те ро ло га Ср би је, Удру же ња ин тер ни ста Ср би је, 
Удру же ња га стро ин те сти нал не ен до ско пи је Ср би је, Пан кре а сног клу ба Ср би је, Срп ске гру
пе за ГИСТ, Удру же ња Ср би је за ИБД, Ко ло прок то ло шког дру штва Ср би је, га стро ен те о ло шке 
и хе па то ло шке сек ци је СЛД. Пред сед ник Удру же ња га стро ен те ро ло га Ср би је од 20052009. 
Пред сед ник На уч ног од бо ра Удру же ња ин тер ни ста Ср би је. Члан је број них ин тер наци о нал них 
удру же ња: ES GE, AS GE, AGA, EC CO, ES DO, Coc hra ne ко ло рек тал не гру пе и хе па то би ли јар не 
гру пе. Члан Здрав стве ног са ве та Ср би је.
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Aki ma sa Na kao

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ког ле кар ског дру штва од 2016.

Професор хирургије, Graduate School of Medicine 
Nagoya University, Nagoya, Japan 

Рођен је 1948. Ди пло ми рао је на Ме ди цин ском Уни вер зи те ту у На го ји. Био је ду го го ди
шњи про фе сор и ди рек тор хи рур ги је на Уни вер зи тет ској бол ни ци у На го ји. 

Сфе ре ин те ре со ва ња и ра да су кар ци ном пан кре а са, жуч них во до ва и је тре, мо ле ку
лар на ди јаг но за и ле че ње хе па то би ли јар них и пан кре а сних ма лиг них ту мо ра, он ко ли тич ка 
ви ру сна те ра пи ја и ту мор мар ке ри код хе па то би ли јар них и пан кре а сних ма лиг них бо ле сти.

Oбјавио пре ко 535 ра до ва, 19 по гла вља у уџ бе ни ци ма, пре да вач по по зи ву пре ко 250 
пу та.

Зна чај ни ји ра до ви:

Na kao A, Ta ka gi H. Iso la ted pan cre a tec tomy for pan cre a tic head car ci no ma using cat he ter bypass of the 
por tal vein. He pa to ga stro en te ro logy 1993;40(5):426-9.

Ka ne ko T, Na kao A, Ha ra da A, No ma mi T, Ta ka gi H. In tra por tal en do va scu lar ul tra so no graphy in pan-
cre a tic can cer--a new tec hni que for the di ag no sis of por tal vein in va sion: a pre li mi nary re port. Sur gery 
1994;115(4):438-44.

Na kao A. Pan cre a tic head re sec tion with seg men tal du o de nec tomy and pre ser va tion of the ga stro du o de-
nal ar tery. He pa to ga stro en te ro logy 1998;45(20):533-5.

Takeda S,  Nakao A, Miyoshi K,  Takagi H. Gene therapy for pancreatic cancer. Se min Surg On col 
1998;15(1):57-61.

Le de K,  Na kao A, Os hi ma K, et al. Early ligation of the dorsal pancreatic artery with a mesenteric 
approach reduces intraoperative blood loss during pancreatoduodenectomy. J He pa to bi li ary Pan cre at Sci 
2018;25(7):329-34.

Стал ни је члан из вр шног од бо ра ме ђу на род ног Удру же ња хи рур га, га стро ен те ро ло га и 
он ко ло га, про фе сор у Ме ђу на род ној шко ли хи рур шке он ко ло ги је, ак тив ни члан мно гих ме ђу
на род них и ја пан ских удру же ња.

У Edi to rial Bo ardу је An nals of Sur gi cal On co logy, Lan ge beck’s Ar chi ve of Sur gery, The Li ver 
Can cer Jo ur nal и др. До бит ник пре сти жне На гра де Prof. Ko mei Na kayama pri ze 2013, ја пан ског 
Удру же ња хи рур шких он ко ло га.
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Ми лан (Алек сан дар) Не дељ ко вић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2013.

Ро ђен 1957. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1982, спе
ци ја ли зи рао 1991, а 2011. је за вр шио ужу спе ци ја ли за ци ју из кар ди о ло ги је. Ма ги стри рао је 
1989. са те мом „QТ ин те вал у акут ном ин фарк ту ми о кар да”, а док то ри рао 1999. са те мом 
„Ер го но вин ски тест у пре дик ци ји ко ро нар ног ар те риј ског спа зма”. За ре дов ног про фе со ра 
на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду иза бран је 2013. го ди не. На чел ник je Оде ље ња при је ма, 
спе ци ја ли стич ких ам бу лан ти и днев не бол ни це Кли ни ке за кар ди о ло ги ју КЦС (2003). Ван ред
ни члан АМН СЛД од 2013.

Уче сник је на 18 на уч них про је ка та, а во де ћи је ис тра жи вач на про јек ту Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја (2001, 2006 и 2010).

Об ја вио је 71 in-ex ten so ра да у на уч ним ча со пи си ма са CC/SCI ли сте. Укуп на ци ти ра ност 
је 8256, Хиндекс 17.

Зна чај ни ји ра до ви: 

Ne delj ko vic MA, Oso tjic M, Be le slin B, et al. Effi  ci ency of er go no vi ne ec ho car di o graphy in de tec ting an-
gi o grap hi cally as ses sed co ro nary va so pasm. Am J Car diol 2001;88:1183-87.

Ne delj ko vic M, Osto jic M, Be le slin B, et al. Dipyri da mo le-atro pi ne in du ced myocar dial in farc tion in a 
pa ti ent with pa tent epi car dial co ro nary ar te ri es. Herz 2001;26:485-8.

Ne delj ko vic MA, Sto jic M, Be le slin B. Tre at ment of Me di cally Un con trol led Co ro nary Ar tery Spasm in 
the Nor mal Co ro nary Ar tery with Co ro nary Sten ting. J Inv Car diol 2002;14;635-5.

Ne delj ko vić MA, Be le slin B, Te sic M, et al. Per cu ta ne o us im plan ta tion of self-ex pan da ble aor tic val-
ve in high risk pa ti ents with se ve re aor tic ste no sis: The first ex pe ri en ces in Ser bia. Voj no sa nit Preg 
2016;73(2):192-7.

Ne delj ko vic MA, et al. Lef atrial ap pen da ge clo su re with Watchman de vi ce in pre ven tion of throm bo-
em bo lic com pli ca ti ons in pa ti ents with atrial fi bri o la tion: First ex pi ri en ce in Ser bia. Voj no sa nit Pregl 
2017;74(4):378-85. 

До бит ник је Пла ке те (1999), Ди пло ме (1998), За хвал ни це (1992), и На гра де за на уч но и
стра жи вач ки рад (2014) СЛД. Члан је Од бо ра за кар ди о ва ску лар ну па то ло ги ју СА НУ од 2015, 
Европ ског удру же ња кар ди о ло га (FESC, 2003), Аме рич ког ко ле џа кар ди о ло га (FACC, 2003) и 
Европ ске асо ци ја ци је за пер ку та не кар ди о ва ску лар не ин тер вен ци је (EAP CI, 2007). Био је пред
сед ник Удру же ња кар ди о ло га Ср би је (20112013), и Рад не гру пе за ин тер вент ну кар ди о ло ги ју 
(20122014). Пред сед ник је Огран ка Аме рич ког ко ле џа кар ди о ло га за Ср би ју и Ре пу бли ку Срп
ску (20152018). 
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Алек сан дра (То ми слав) Ни ко лић 

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ван ред ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2017.

Ро ђе на 1969. го ди не у Кра ље ву. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр ши
ла 1994. го ди не. Од 2000. стал но за по сле на на Ме ди цин ском фа кул те ту, Уни вер зи те та у Бе о гра
ду, а од 1998. го ди не у ИКВБ Де ди ње, Бе о град. Ма ги стар ску те зу из ен до кри но ло ги је од бра ни ла 
2001. го ди не а док тор ску ди сер та ци ју „Ева лу а ци ја кар ди о ва ску лар них фак то ра ри зи ка и не
же ље них до га ђа ја код па ци је на та са ме та бо лич ким син дро мом и по зи тив ним на ла зом на
кон ин ва зив не кар ди о ло шке ди јаг но сти ке и ре ва ску ла ри за ци о ног трет ма на” 2010. го ди не 
на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Од 2018. го ди не је по моћ ник ди рек то ра за ме ди цин ске 
по сло ве и на чел ник Оде ље ња за не ин ва зив ну ди јаг но сти ку ИКВБ Де ди ње.

Уса вр ша ва ла се у периоду 19961997. го ди не на Uni ver sity of Co lo ra do He alth Sci en cis Cen-
ter, Den ver USA, 2000 RUSH Ho spi tal Chi ca go, IL, USA, 2009. Sal zburg, Austria.

Би ла je са рад ник у два про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је и ме ђу на род
ном про јек ту. Аутор пре ко 200 об ја вље них ра до ва. Ра до ви су ци ти ра ни бли зу 100 пу та у ме ђу
на род ним ча со пи си ма и књи га ма.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ni ko lić A, Jo vo vić Lj, An gel kov L, Oprić M. Un com mon pre sen ta tion of as si me tryc hyper trop hic car di-
omyopathy or so met hing el se. Int Ј Car diol 2007;121(2):17-8. 

Ni ko lić A, Jo vo vić LJ, Ili sić T, An to nić Z. An (in)sig ni fi cant ven tri cu lar sep tal de fect or/and do u ble cham-
ber right ven tric le - are the re any dif e ren ces in di ag no sis and prog no sis in adult pa ti ents? Car di o logy 
2016;134: 375-80.

Ni ko lić D, Gra nić M, Iva no vić N, et al. Bre ast can cer and its im pact in ma le tran smen. Bre ast Can cer Res 
Tre at 2018;171(3):565-69.

Bo lje vić D, Ni ko lić A, Ru so vić S, et al. A pro mi sig in no va ti ve tre at ment for ST-ele va tion myocar dial in-
farc tion: The use of C-rac ti ve pro te i ne se lec ti ve ap he re sis: Ca se re port. Blood Pu rif 2020 DOI:10.1159/ 
000506176.

Ni ko lić A, Bo lje vić D, Bo jić M, et al. Lyme en do car di tis as an emer ging in fec to us di se a se: A re vi ew of the 
li te ra tu re. Front Mi ro biol 2020;11:278.

Члан Срп ског ле кар ског дру штва (1995); Удружењa кар ди о ло га Ср би је (2007), Euro pean 
So ci ety of Ec ho car di o graphy (2007), ESC Wor king Gro up on Grown up Con ge ni tal He art Di se a se (2013) 
и број них ме ђу на род них удру же ња. 
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Де јан (Вла да) Ни ко лић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2019.

Ро ђен 1963. го ди не у Зе му ну. Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду за вр шио 1988. го ди не. 
Од 1988. стал но за по слен на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду; од 1999. го ди не у КБЦ Бе
жа ниј ска ко са, Бе о град. Ма ги стар ску те зу из хи рур шке ана то ми је од бра нио 1994, а док тор
ску ди сер та ци ју „Ева лу а ци ја хи рур шких за хва та код пиг мент них ту мо ра ко же у од но су на 
ти по ло шке ка рак те ри сти ке ко же” 2001. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Од 2018. је 
управ ник Хи рур шке кли ни ке КБЦ Бе жа ниј ска ко са.

Уса вр ша вао се то ком 19961997. го ди не на Uni ver sity of He alth Sci en ces Cen ter of Co lo ra do, 
Den ver, 2000. RUSH Ho spi tal Chi ca go, 2004. To ku da Ho spi tal i Na ti o nal Can cer Cen ter, Tokyo, 2005. 
In sti tu te Cu rie, Pa ris, 2006, 2009. Sal zburg, 2012. Nor thwe stern Me mo rial Ho spi tal, Chi ca go.

Био ру ко во ди лац три ме ђу на род на и са рад ник у че ти ри про јек та Ми ни стар ства за на
у ку Ре пу бли ке Ср би је. Аутор пре ко 200 об ја вље них ра до ва. Ра до ви ци ти ра ни пре ко 100 пу та.

Зна чај ни ји ра до ви:

de la Ho us saye BA, Mi ku le K, Ni ko lić D, Pfen nin ger KH. Throm bin-In du ced Growth Co ne Col lap se: In-
vol ve ment of Phosp ho li pa se A2 and Eico sa noid Ge ne ra tion. J Ne u ro sci 1999;19:10843-55. 

Zdravković D, Bilanović D, Randjelović T, Nikolić D, et al. Al lo ge ne ic blood tran sfu sion in pa ti ents in 
Du kes B sta ge of co lo rec tal can cer. Med Oncol 2011;28:170-4. 

Ni ko lić D, Đor đe vić M, Gra nić M, et al. Im por tan ce of re ve a ling a ra re ca se of bre ast can cer in fe ma le to 
ma le tran sse xu al af er bi la te ral ma stec tomy. World J Surg On col 2012;10:280. doi: 10.1186/1477-7819-
10-280.

Win stan ley J, Young T, Boyle F, Ber gen mar M, Bot to mley A, Bur me i ster B, Cam pa na LG, Ga ri och J, King 
M, Kol ler M, Ni ko lic D, et al. EORTC Qu a lity of Li fe Gro up: Cross cul tu ral de ve lop ment of a qu a lity of 
li fe me a su re for pa ti ents with me la no ma: Pha se 3 te sting of an EORTC Me la no ma Mo du le. Me la no ma 
Re se arch 2014;25(1):47-58.

Ni ko lić D, Gra nić M, Iva no vić N, et al. Bre ast can cer and its im pact in ma le tran smen. Bre ast Can cer Res 
Tre at 2018;171(3):565-9.

Члан је СЛД (1988),члан и осни вач Ин тер сек циј ског од бо ра за ме ла но ме СЛД (2012), 
FACS (2013), ES SO (2001), ESMO (2001), ASCO (2002), ACRP (2005). 
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Ма ри јан (Јо ван) Но ва ко вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2010.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та ВМА 
Уни вер зи те та од бра не у Бе о гра ду од 2009.

Ро ђен 1957. У Ву чи тр ну. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1982. 
Од 19832014. стал но за по слен у ВМА у Кли ни ци за пла стич ну хи рур ги ју, био на чел ник Кли
ни ке од 20072011, а на чел ник ВМА од 2011. до 2015. 

Спе ци ја ли ста пла стич не, ре кон струк тив не и естет ске хи рур ги је од 1988. 
Док тор ску ди сер та ци ју из Пла стич не хи рур ги је „Ва ску ла ри зо ва ни фи бу лар ни ко шта

ни ка лем у на док на ди ди ја фи зе ду гих ко сти ју екс тре ми те та на ста лих рат ним ра ња ва
њем“ од бра нио 1998. 

Уса вр ша вао се то ком 1986. у КЦ Љу бља на, 1987. у КЦ Ср би је. 
Са рад ник на че ти ри про јек та ис тра жи вач ког ти ма на НИ за да ци ма ВМА. Аутор 320 

об ја вље них ра до ва, две мо но гра фи је, јед ног уџ бе ни ка и три по гла вља у уџ бе ни ку. Ра до ви су 
ци ти ра ни 125 пу та у ме ђу на род ним ча со пи си ма и књи га ма.

Зна чај ни ра до ви:

No va ko vić M, Lu kač M, Ko zar ski J, et al. Prin ci ples of sur gi cal tre at ment of con ge ni tal, de ve lop men tal 
and ac qu i red fe ma le bre ast asymme tri es. Voj no sa nit pregl 2010;67(4):313-20.

No va ko vić M, Ba ra lić I, Ste pić N, et al. De non vi li er’s advan ce ment flap in con ge ni tal alar rim de fects cor-
rec tion. Voj no sa nit pregl 2009;66(5):403-6.

Ste pić N, No va ko vić M, et al. Bre ast aug men ta tion with si li co ne im plants per for med wit ho ut dra i na ge-
re tro spec ti ve analysis of 726 ca ses. Voj no sa ni pregl 2017;74(2):152-5. 

Ste pić N, No va ko vić M, Mar tic V, Pe ric D. Ef ects of pe ri ne u ral ste roid injec ti ons on me dian ner ve con-
duc tion du ring the car pal tun nel re le a se. Voj no sa nit pregl 2008;65(11):825-9.

Ga če vić M, Mi li sa vlje vić M, No va ko vić M, et al. Skin vas cu la ri sa tion fi eld by the ascen ding branch of the 
pe ro neal ar tery ra mus per fo rans. Voj no sa nit pregl 2011;68 (7):575-82

Члан СЛД од 1985, члан срп ског (СРБ ПРАС), свет ског, европ ског и Бал кан ског удру же ња 
за пла стич ну, ре кон струк тив ну и естет ску хи рур ги ју, пред сед ник (СРБ ПРАС), Пред сед ник Ре
пу блич ке струч не ко ми си је за пла стич ну хи рур ги ју 2014, до бит ник је Ор де на за слу га за на род 
са сре бр ном зве здом 1992, Пла ке те СЛД 1999, Ме да ље бе лог ан ђе ла 2002.
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Ми лан (Ста но је) Па вло вић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Ни шу од 2018.

Ро ђен 1956. у Бе о гра ду. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу за вр шио 1980. Од 
1984. за по слен у Ин сти ту ту Ни шка Ба ња. Ма ги стар ску те зу из кар ди о ло ги је од бра нио 1984, a 
док тор ску ди сер та ци ју из кар ди о ло ги је „Ре ха би ли та ци ја по себ них ка те го ри ја бо ле сни ка са 
бо ле шћу ко ро нар них ар те ри ја“ 1993. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Ни шу. Од 1990. спе ци ја
ли ста интернe медицинe, oд 2005. субспе ци ја ли ста кар ди о ло ги је. Од 1995. го ди не за по слен на 
Кли ни ци за кар ди о ва ску лар не бо ле сти, КЦ Ниш. Ди рек тор Кли ни ке за кар ди о ва ску лар не бо
ле сти КЦ Ниш од 2000. до 2004. На чел ник Оде ље ња за акут ни ко ро нар ни син дром, Кли ни ке за 
кар ди о ва ску лар не бо ле сти КЦ Ниш од 2009. Ван ред ни члан АМН СЛД од 2013.

Ре дов ни про фе сор на пред ме ту Ин тер на ме ди ци на, Ме ди цин ског фа кул те та у Ни шу од 
2018. го ди не. 

Уса вр ша вао се у Uni ver si täts-Her zzen trum Fre i burg - Bad Kro zin gen у Не мач кој од 1989. до 
1990. го ди не. 

Аутор је 510 пу бли ка ци ја, 153 на уч на ра да, 19 по гла вља у књи га ма и уџ бе ни ци ма, ци ти
ра них 162 пу та у ме ђу на род ним ча со пи си ма.

Зна чај ни ји ра до ви:

Pavlović М, Apostolović S, Stokanović D,  et al. The As so ci a tion bet we en Ga lec tin-3 and hs-CRP and the 
Cli ni cal Out co me af er Non-ST-Ele va tion Myocar dial In farc tion with Pre e xi sting Atrial Fi bril la tion. Sci-
en ti fic Re ports 2017;7:15106, 

Pa vlo vic M,  Apo sto lo vic S, Sto ka no vic D, et al. The as so ci a tion bet we en clo pi do grel and 2-oxo-clo pi do-
grel pla sma le vels and the long-term cli ni cal out co me af er acu te myocar dial in farc tion. Int  J Clin Phar-
ma col The. 2019;57:82-93.   

Pa vlo vic M,   Apo sto lo vic S, Sto ka no vic D,   Ni ko lic V. The as so ci a tion of clo pi do grel and 2-oxo-clo pi do-
grel pla sma le vels and the 40 months cli ni cal out co me af er pri mary  PCI. IJCP 2018 40:1482-9.  

Apo sto lo vic S, Sta no je vic D, La in scak M, Gel brich G, Jan ko vic-To ma se vic R, Pa vlo vic M, et al. Regional 
diferences among female patients with heart failure from the Cardiac Insufficiency BIsoprolol Study in 
ELDerly (CIBIS-ELD).Car diol J. 2014;21(3):265-72. 

Sta no je vić D, Apo sto lo vić S, Jan ko vić-To ma se vić R, Sa lin ger-Mar ti no vić S, Pa vlo vić M, et al. Prevalence 
of renal dysfunction and its influence on functional capacity in elderly patients with stable chronic heart 
failure. Voj no sa nit Pregl. 2012;69(10):840-5.

Члан је СЛД, Удру же ња кар ди о ло га Ср би је, Европ ске асо ци ја ци је за ин тер вент ну кар ди
о ло ги ју, Европ ске асо ци ја ци је за ехо кар ди о гра фи ју и Европ ске асо ци ја ци је за ср ча ну ин су фи
ци јен ци ју.

До бит ник је За хвал ни це Ме ди цин ског фа кул те та у Ни шу за уна пре ђе ње ра да Ме ди
цин ског фа кул те та у Ни шу, 2005.
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Domenico (Carlo) Palombo

По ча сни члан Ака де ми је Ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Редовни професор School of Medical and 
Pharmaceutical Sciences 
University of Genoa, Италија

Ро ђен 1950, Ме ди цин ски фа кул тет и спе ци ја ли за ци ју из oпш те а по том ва ску лар не хи
рур ги је је за вр шио у Ри му. Уса вр ша вао се у Ли о ну, Па ри зу, Мон пе љеу, Лон до ну, Њу јор ку, Хју
сто ну, Ше фил ду и Гла зго ву. Ба ви се це ло куп ном ва ску лар ном и ен до ва ску лар ном хи рур ги јом.

Ре дов ни је про фе сор ва ску лар не хи рур ги је на Уни вер зи те ту у Ђе но ви, ди рек тор је кар
диото ра кова ску лар ног оде ље ња Уни вер зи тет ске кли ни ке Сан Мар ти но у Ђе но ви. 

Пу бли ко вао је пре ко 300 ра до ва, Хин декс из но си 27. Уче сник је број них ита ли јан ских и 
ин тер на ци о нал них на уч них про је ка та укљу чу ју ћи и ме ђу нар од ни GA LA trial, EVE REST trial 
и тре нут но, HO RI ZON trial. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Fi no tel lo A, Spi nel la G, No ti ni G,  Pa lom bo D, et al. Geometric Analysis to Determine Kinking and 
Shortening of Bridging Stents Afer Branched Endovascular Aortic Repair. Car di o vasc In ter vent Ra diol 
2021 Feb 19. doi: 10.1007/s00270-021-02773-w. 

Fer ra ri PF, Zat te ra E, Pa sto ri no L, Pe re go P, Pa lom bo D. Dextran/poly-L-arginine multi-layered CaCO3-
based nanosystem for vascular drug delivery. Int J Biol Mac ro mol 2021;177:548-58.

Lan za ro ne E, Fi no tel lo A, Pa ne B, Pra te si G, Pa lom bo D, et al. Prediction model of isolated iliac and 
abdominal aneurysms. Eur J Clin In vest 2021 Feb 11:e13517. doi: 10.1111/eci.13517.

de Do na to G, Be ne det to F, Sti lo F, Chi e sa R,  Pa lom bo D, et al. Evaluation of Clinical Outcomes Afer 
Revascularization in Patients With Chronic Limb-Threatening Ischemia: Results From a Prospective National 
Cohort Study (RIVALUTANDO). An gi o logy 2021 Jan 7:3319720980619. doi: 10.1177/0003319720980619.

Spi nel la G, Pa ne B, Per fu mo MC, Pa lom bo D. Spontaneous iliac artery dissection treated with a 
combination of covered and self-expandable stents to preserve hypogastric patency. J Vasc Surg Ca ses 
2016;2(1):14-17.

Члан је број них ита ли јан ских и ин тер на ци о нал них ва ску лар них и кар ди о ва ску лар них 
удру же ња и уред ни штва број них ча со пи са. Про фе сор Па лом бо је одр жао је око 100 ин тер
на ци о нал них пре да ва ња по по зи ву. Има зва ње „го сту ју ћег про фе со ра“ на уни вер зи те ти ма у 
Бе о гра ду, Плзе ну, Ла ри си и Бу ку ре шту. Члан је Из вр шног ко ми те та Европ ског удру же ња за 
кар ди о ва ску лар ну хи рур ги ју, а у пе ри о ду од 2012. до 2014. био је Пред сед ник истог. 

Но си лац број них од ли ко ва ња и при зна ња, а 2005. го ди не од ли ко ван је од стра не Пред
сед ни ка Ре пу бли ке Фран цу ске „Ор де ном Ле ги је ча сти“. 

Ак тив но са ра ђу је са број ним срп ским удру же њи ма, ин сти ту ци ја ма и по је дин ци ма ко ји 
се ба ве ва ску лар ном хи рур ги јом и осве до че ни је при ја тељ на ше зе мље и ње них ва ску лар них 
хи рур га.
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Gerasimos A. Pangalis 

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016. 

Про фе сор Ме ди цин ског Фа кул те та,  
Уни вер зи те та у Ати ни 

Ро ђен je у Ке фа ло ни ји, Грч ка. Сред ње обра зо ва ње за вр шио је у Ати ни 1967. као и Ме ди
цин ски фа кул тет На ци о нал ног и Ка по ди стриј ског уни вер зи те та. Спе ци ја ли зо вао се за па то ло
ги ју и хе ма то ло ги ју у Ати ни, као и на Уни вер зи те ту Стан форд у Ка ли фор ни ји. За вр шио је док
тор ске сту ди је на Уни вер зи те ту у Ати ни и име но ван је за про фе со ра па то ло ги је  и хе ма то ло ги је 
1999. на Уни вер зи те ту у Ати ни. Та ко ђе је го сту ју ћи про фе сор на Уни вер зи те ту Ју жне Ка ро ли
не. Од 20022008. био је ди рек тор Пр ве па то ло шке кли ни ке Уни вер зи те та у Ати ни у На род ној 
бол ни ци, а од ма ја до ав гу ста 2008. пр ви ди рек тор Уни вер зи тет ске хе ма то ло шке кли ни ке. Од 
сеп тем бра 2008. го ди не ди рек тор је Кли ни ке за хе ма то ло ги ју Атин ског ме ди цин ског цен тра. 

Об ја вио је пре ко две сто ти не ра до ва, са хи ља да ма ци та та, и аутор је по гла вља у књи га
ма о ле у ке ми ја ма и лим фо ми ма. 2008. об ја вио је књи гу „Хе ма то ло ги ја у кли нич кој прак си“. 
Осни вач је и пр ви ди рек тор Кли ни ке за хе ма то ло ги ју и Је ди ни це за тран сплан та ци ју ко шта не 
ср жи Уни вер зи те та у Ати ни, у ма ју 2008. го ди не. Ор га ни зо вао је мно го број не кур се ве и шко
ле у окви ру Европ ског удру же ња Хе ма то ло га на ко је је по зи вао ве ли ки број ле ка ра из Ср би је. 
Одр жао је не ко ли ко кур се ва и пре да ва ња за ле ка ре на Ме ди цин ском Фа кул те ту у Бе о гра ду. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Kal pa da kis C,  Pan ga lis GA. Extranodal Marginal-Zone Lymphomas: An Entity with Significant 
Heterogeneity at Diferent Anatomic Sites. Ac ta Ha e ma tol 2019;142(2):59-60. 

Sac ha nas S,  Pan ga lis GA, Fink AM, et al. Small Lymphocytic Lymphoma: Analysis of Two Cohorts 
Including Patients in Clinical Trials of the German Chronic Lymphocytic Leukemia Study Group 
(GCLLSG) or in “Real-Life” Outside of Clinical Trials. An ti can cer Res 2019;39(5):2591-98.

Kalpadakis C,  Pangalis GA, Sachanas S, et al. Rituximab monotherapy in splenic marginal zone 
lymphoma: prolonged responses and potential benefit from maintenance. Blood 2018;132(6):666-70. 

Angelopoulou MK, Mosa E,  Pangalis GA, et al. The Significance of PET/CT in the Initial Staging of 
Hodgkin Lymphoma: Experience Outside Clinical Trials. An ti can cer Res 2017;37(10):5727-36. 

Kal pa da kis C, Pan ga lis GA, An ge lo po u lou MK, Vas si la ko po u los TP. Treatment of splenic marginal zone 
lymphoma. Best Pract Res Clin Ha e ma tol 2017;30(1-2):139-48. 

Осни вач је Европ ског хе ма то ло шког дру штва и члан је Аме рич ког хе ма то ло шког дру
штва. Био је пред сед ник дру штва хе ма то ло га Грч ке и се кре тар Европ ске шко ле за Хро нич ну 
лим фо цит ну ле у ке ми ју.
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Phi lip (Be hen na) Paty

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Професор Weil Medical College of Cornell University,  
Memorial SloanKettering Cancer Center, New York

Ро ђен је 1956. у Рич мон ду, Вир џи ни ја, САД. Ме ди цин ски фа кул тет за вр шио на Стeнфорд 
Уни вер зи те ту, САД, 1983, спе ци ја ли ста оп ште хи рур ги је oд 1990. Ра ди у „Me mo rial Sloan-Ket te-
ring Can cer, New York“, од 2006. Про фе сор хи рур ги је на: „We ill Me di cal Col le ge of Cor nell Uni ver-
sity“. Спе ци јал ност је ко ло рек тал на хи рур ги ја. Ис ку ство од пре ко 30 го ди на у ле че њу ко ло рек
тал ног кар ци но ма укљу чу ју ћи оп ти ми за ци ју мул ти мо дал них те ра пи ја кар ци но ма рек ту ма, као 
и ре ги о нал не хе мио те ра пи је за ме та ста зе ко ло рек тла ног кар ци но ма у је три. По след њих го ди на 
сво ја ис тра жи ва ња фо ку си рао je на нео пе ра тив но ле че ње кар ци но ма рек ту ма. 

По зив ни је пре да вач на мно гим свет ским са стан ци ма и ин сти ту ци ја ма и ру ко во ди лац 
је ба зич ног на уч ног про јек та у сво јој ин сти ту ци ји ко ји се ба ви ети о па то ге не зом кар ци но ма 
де бе лог цре ва, ген ском те ра пи јом, пре дик тив ним мо ле ку лар ним мар ке ри ма и стем ће ли ја ма 
код кар ци но ма. Об ја вио је ви ше од 250 ра до ва ко ји су ци ти ра ни 24,198 пу та. Уред ник ча со пи са 
An nals of Sur gi cal On co logy.

Зна чај ни ји ра до ви:

Paty PB, Cer cek A, Cra ne CH. Reducing the Morbidity of Rectal  Cancer  Treatment. JA MA On col 
2019;5(7):940-1.

Paty PB, Nash GM, Ba ron P, et al. Long-term results of local excision for rectal  cancer. Ann Surg 
2002;236(4):522-29.

Par tin R, Paty PB, Fong Y, et al. Si mul ta ne o us li ver and co lo rec tal re sec ti ons are sa fe for synchro no us co-
lo rec tal li ver me ta sta sis. J Am Coll Sur g 2003;197(2):233-41.

Poultsides GA,  Servais EL,  Saltz LB,… Paty PB, et al. Outcome of primary tumor in patients with 
synchronous stage IV colorectal cancer receiving combination chemotherapy without surgery as initial 
treatment. J Clin On col 2009;27:3379-84.

Schrag D, Weiser MR, Goodman KA, ...Paty PB, Saltz LB. Neoadjuvant chemotherapy without routine 
use of radiation therapy for patients with locally advanced rectal cancer: A pilot trial. J Clin On-
col 2014;32(6):513-8.

Члан је број них удру же ња: Ame ri can Col le ge of Sur ge ons, Ame ri can As so ci a tion for Can cer Re-
se arch, Ame ri can So ci ety of Co lon and Rec tal Sur ge ons, Ame ri can So ci ety of Cli ni cal On co logy и др. Oд 
2004. по ча сни је члан Дру штва ко ло прок то ло га Ју го сла ви је. Про фе сор Paty је 2006. про мо ви сан 
у vi si ting про фе со ра Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 
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Ми ло ван (Сло бо дан) Пе тро вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ван ред ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 2017. 

Ро ђен 1972. у Но вом Са ду. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду за вр шио 
1996. Од 1998. је за по слен на Кли ни ци за кар ди о ло ги ју Ин сти ту та за кар ди о ва ску лар не бо ле сти 
Вој во ди не у Срем ској Ка ме ни ци. Спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не од 2003, а суб спе ци ја ли ста 
кар ди о ло ги је од 2006. Ма ги стар ску те зу од бра нио 2005, а док тор ску ди сер та ци ју из кар ди о ло
ги је под на зи вом „Ути цај ти ро фи ба на на ток и ис ход не ста бил не ан ги не пек то рис” од бра
нио 2011. на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Од 2018. је ру ко во ди лац 
Кли ни ке за кар ди о ло ги ју. 

Уса вр ша вао се 1996. Uni ver sity of Il li o nis, Чи ка го, 2005. AKH кли ни ка, Беч, 2008. Her zzen-
trum, Лај пциг, 2012. Ni gu ar dia бол ни ца, Ми ла но, 2014. Pi tie-Sal pe tri e re бол ни ца, Па риз, 2016. 
КБЦ За греб.

Аутор је и ко а у тор 98 ра до ва ко ји су 58 пу та ци ти ра ни. Уче сник је про јек та ХО РИ ЗОН 
2020.

Зна чај ни ји ра до ви:

Pe tro vic M, Pa nić Г, Jo ve lić А, et al. The ra pe u tic hypot her mia and ne u ro lo gi cal out co me af er car di ac ar-
rest. Voj no sa nit Pregl 2011;68(6):495-9.

Pe tro vić M, Iva nov I, Vu jin B, Iva no vić V, Re džek A. Synco pe As Ini tial Symptom of Ostial Le sion of the 
Lef Main Co ro nary Ar tery With Car di o ge nic Shock. Voj no sa nit Pregl 2014;71(11):1066-71.

Noc M, …, Pe tro vić M, et al. COOL AMI EU pi lot trial: a mul ti cen tre, pro spec ti ve, ran do mi sed con trol led 
trial to as sess co o ling as an adjun cti ve the rapy to per cu ta ne o us in ter ven tion in pa ti ents with acu te myocar-
dial in farc tion. Euro In ter ven tion 2017 May 17. pii: EIJ-D-17-00279. doi: 10.4244/EIJ-D-17-00279. 

Pe tro vic M, Ja ra ko vic M, Mi len ko Can ko vic M, et al. Com ple te per cu ta ne o us myocar dial re va scu la ri za-
tion in pa ti ents with ste mi com pli ca ted by car di o ge nic shock. Voj no sa nit Pregl On Li ne-First No vem ber 
2018;(00):183–183.

Stoj šić-Mi lo sa vlje vić A.,…,Pe tro vić M et al. The use of tra spul mo nary con trast EC HO-first ex pe ri en ce in 
Ser bia. Voj no sa nit Pregl 2020. In press

Члан СЛДДЛВ од 2001, Удру же ња кар ди о ло га Ср би је од 2001, Европ ског удру же ња кар
ди о ло га од 2001, Европ ске асо ци ја ци је за акут ну кар ди о ло ги ју од 2005, Европ ске асо ци ја ци је за 
пер ку та не кар ди о ва ску лар не ин те р вен ци је од 2006, пред сед ник је Удру же ња ко ро нар них је ди
ни ца Ср би је од 2019, пред сед ник Рад не гру пе за акут ни ко ро нар ни син дром Удру же ња кар ди о
ло га Ср би је од 2019, пот пред сед ник Удру же ња кар ди о ло га Ср би је за Вој во ди ну од 2020.
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Ива на (Вла ди мир) Пе тро нић Мар ко вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Редовни професор Медицинског факултета  
Универзитета у Београду од 2011.

Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр ши ла је 1982. а док тор ску ди сер та ци
ју 1994. на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду „Евалуација неурофизиолошких 
испитивања код органских и функционалних поремећаја сфинктера у деце“. Од 1985. за по
сле на на Уни вер зи тет ској деч јој кли ни ци у Бе о гра ду и На чел ник је слу жбе Деч је фи зи ја три је. 

Би ла је на по сле ди плом ском уса вр ша ва њу као сти пен ди ста Bri tish Co un cil у “Guy Ho spi-
tal” и “Ho spi tal for Sick Chil dren” Ује ди ње но Кра љев ство, и на спе ци ја ли за ци ји у Хју сто ну, САД. 
2019. го ди не иза бра на је у Ви шег на уч ног са рад ни ка на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те
та у Бе о гра ду. 

Пу бли ко ва ла пре ко 60 ра до ва у ча со пи си ма ка те го ри је М20. Ци ти ра на је пре ко 64 пу та. 
Аутор је уџ бе ни ка за основ не сту ди је и ен гле ску на ста ву из пред ме та Фи зи кал не ме ди ци не и 
ре ха би ли та ци је и уџ бе ни ка за по сле ди плом ску на ста ву из Пе ди ја три је. Аутор је две мо но гра
фи је: Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Pe tro nic I, Ma rin ko vic D, Ni ko lic D, et al. Morphogenetic Variability as Potential Biomarker of Neurogenic 
Lesion Degree in Children with Spina Bifida. He al thca re (Ba sel) 2020;24;8(1):68. doi: 10.3390/he al thca-
re8010068.

Lac ko vic M, Ni ko lic D, Fi li mo no vic D, Pe tro nic I, et al. Reliability, Consistency and Temporal Stability 
of Alberta Infant Motor Scale in Serbian Infants. Chil dren (Ba sel) 2020;7(3):16. doi: 10.3390/chil-
dren7030016.

Sa vic M, Cvje ti ca nin S, La zo vic M, Nik ce vic L, Pe tro nic I, et al. Morphogenetic Variability as Potential 
Biomarker of Functional Outcome Afer Ischemic Stroke. Brain Sci 2019;9(6):138.  doi: 10.3390/bra in-
sci9060138.

Ci ro vic D,  Pe tro nic I, Stoj ko vic J, et al. Cross-Cultural Adaptation and Quantitative Evaluation of 
Dysfunctional Voiding and Incontinence Scoring System in Pediatric Serbian Population. Me di ci na (Ka-
u nas) 2019;55(4):100. doi: 10.3390/me di ci na55040100.

Ci ro vic D, Pe tro nic I, Ni ko lic D, et al. Validation of Serbian Version of Dysfunctional Voiding Symptom 
Score (DVSS) Questionnaire. J Clin Med 2018;7(8):217. doi: 10.3390/jcm7080217.

Од 2010. го ди не је де ле гат Ср би је у Европ ском Бор ду за фи зи кал ну и ре ха би ли та ци о ну 
ме ди ци ну где је 2015. го ди не сте кла је ти ту лу “Fel low” и Тре нинг ме на џе ра. Члан је На уч ног 
дру штва Ср би је. 

До бит ник је Ок то бар ске на гра де за сту дент ски рад и „Злат не пла ке те” за ве ли ки до при
нос про јек ту ЈУ САД сту ди је. 
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Ми ха ел (Срећ ко) Под ви нец

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2011.

Емеритус професор Medical Faculty  
University of Basel, Швајцарска

Ро ђен 1945. у За гре бу, Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду за вр шио 1970. Спе ци ја ли зирао 
ото ри но ла рин го ло ги ју са хи рур ги јом гла ве и вра та у Ба зе лу од 1972. до 1976, 1983. од бра нио 
ха би ли та ци о ни рад и иза бран за до цен та. Уса вр ша вао се у Лос Анђелeсу, Мон пе ли јеу, Па ри зу и 
Но тин га му. Од 1984. до 2011. на чел ник но во о сно ва не ОРЛ кли ни ке и уни вер зи тет ске на став не 
ба зе у Кан то нал ној бол ни ци Аарау, иза бран за ван ред ног про фе со ра 2001. 

Има 62 об ја вље не пу бли ка ци је, са на уч ним те жи штем на ана то ми ји нер вус фа ци ја ли са 
и ети о ло ги ји, ди јаг но сти ци и хи рур ги ји обо ље ња тог жив ца. 

Зна чај ни ји радoви: 

M, Pfaltz CR, Skor pil V. Di ag no stic im por tan ce of elec trophysi o lo gic tests in Bell’s palsy: re port on a long-
term fol low-up study in 100 ca ses. HNO 1976;24(5):161-5.

Ul rich J, Pod vi nec M, Ho fer H. Hi sto lo gi cal and ul tra struc tu ral chan ges in idi o pat hic fa cial palsy. ORL J 
Otor hi no laryngol Re lat Spec 1979;40(6):303-11. 

Pod vi nec M. Facial nerve disorders: anatomical, histological and clinical aspects. Adv Otor hi no laryngol 
1984;32:124-93. 

Gür tler N, Pla si lo va M, Pod vi nec M, Bo esch N, Mül ler H, He i ni mann K. A de novo PABPN1 germline 
mutation in a patient with oculopharyngeal muscular dystrophy. Laryngo sco pe 2006;116(1):111-4. 

Pan tel G, Probst R, Pod vi nec M, Gür tler N. Hearing loss and fluctuating hearing levels in X-linked 
hypophosphataemic osteomalacia. J Laryngol Otol 2009;123(1):136-40 

Осни вач удру же ња че ти ри ОРЛ кли ни ке Се ве ро за пад не Швај цар ске за еду ка ци ју у зе
мљи и по моћ у ино стран ству 2003 (ORL- BAL In ter na ti o nal), од та да про гра ми еду ка ци је на ви ше 
ОРЛ кли ни ка у Ср би ји уз уче шће еми нент них европ ских на уч ни ка, са 62 еду ка тив не ма ни фе
ста ци је у то ку од 17 го ди на и ор га ни зо ва ним го сто ва њи ма мла дих струч ња ка у Евро пи и САД. 
Ци клич ни уста ље ни про грам кур се ва за спе ци ја ли зан те на ОРЛ кли ни ци Но ви Сад, са о сни
вач „Лет ње шко ле ОРЛ“ са про сеч но 120 по ла зни ка го ди шње. Ор га ни зо ва на ма те ри јал на по моћ 
ORL- BAL In ter na ti o nal ра зним кли ни ка ма и оде ље њи ма у Ср би ји. Од 2015. vi si ting про фе сор 
ото ри но ла рин го ло ги је Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду. До бит ник По ве ље СЛД. По ча сни 
члан Швај цар ског ОРЛ удру же ња. Пред сед ник Ба зел ског удру же ња ле ка ра за по моћ у Зам би ји. 
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Јо ван (Ко ста) По по вић 

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 1999.

Ро ђен 1954. у Но вом Са ду. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду за вр шио 
1979. Од 1980. за по слен на Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду, где је био шеф Ка те дре за 
фар ма ци ју (20012010), про де кан за акре ди та ци ју и кон тро лу ква ли те та (20092015), шеф За
во да за фар ма ко ло ги ју, ток си ко ло ги ју и кли нич ку фар ма ко ло ги ју (20102016), члан На став но
на уч ног ве ћа (20012016), члан Са ве та (20012009) и члан Се на та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, 
20072010. Од бра нио ма ги стар ску те зу 1981. и док тор ску ди сер та ци ју „Зна чај по зна ва ња не
ли не ар не фар ма ко ки не ти ке ме то кло пра ми да, те о фи ли на и ди фе нил хи дан то и на за ра ци
о нал ну те ра пи ју” 1986. Спе ци ја ли ста кли нич ке фар ма ко ло ги је од 1991. Ван ред ни члан АМН 
СЛД од 2010. и члан пред сед ни штва АМН СЛД од 2019.

Сту диј ски бо ра вак: Prin ce of Song kla Uni ver sity Taj land, 2010.
Ру ко во ди лац или са рад ник у 22 на уч ноис тра жи вач ке те ме и про јек та. Аутор 306 на уч

них ра до ва ци ти ра них 282 пу та, Хиндекс 9.

Зна чај ни ји ра до ви:

Po po vić KJ, Po po vić DJ, Milj ko vić D, et al. Physi coc he mi cal and pat ho hi sto lo gi cal chan ges in ex pe ri men-
tal fi bro sar co ma tu mors of ham sters tre a ted with met for min and itra co na zo le. On co logy Let ters 2019;18 
(2):1697-712. 

Po po vić DJ, La lo še vić D, Milj ko vić D, et al. Caf e i ne in du ces met for min an ti can cer ef ect on fi bro sar co ma 
in ham sters. Eur Rev Med Phar ma col Sci 2018;22:2461-7. 

Po po vić DJ, La lo še vić D, Milj ko vić D, et al. Ef ect of met for min on fi bro sar co ma in ham sters. Eur Rev 
Med Phar ma col Sci 2017;21(23):5499-505. 

Po po vić JK, Spa sić DT, To šić J, et al. Frac to nal mo del for phar ma co ki ne tics of high do se met ho tre xa te 
in chil dren with acu te lympho bla stic le u ka e mia. Comm Non li ne ar Sci Nu mer Si mu lat 2015;22:451-71. 

Po po vić JK, Pi li po vić S, Ata nac ko vić TM. Two com part men tal frac ti o nal de ri va ti ve mo del with frac ti o nal 
de ri va ti ves of dif e rent or der. Comm Non li ne ar Sci Nu mer Si mu lat 2013;18(9):2507-14. 

Члан СЛД од 1980. Члан на ци о нал них удру же ња фар ма ко ло га, ток си ко ло га, фи зи о ло га, 
би о хе ми ча ра. Члан уре ђи вач ких од бо ра Из да вач ке де лат но сти Ме ди цин ског фа кул те та у Но
вом Са ду и АМН СЛД од 2019.

На гра де и при зна ња: Уни вер зи те та у Но вом Са ду за раз вој сту ди ја фар ма ци је (2008), 
Ме ди цин ског фа кул те та у Ни шу за до при нос осни ва њу и раз во ју сту ди ја фар ма ци је (2008), 
СЛД  Го ди шња на гра да за на уч ноис тра жи вач ки рад (2013), Ме ди цин ски фа кул тет УНС  На
гра да нај у спе шни јим на став ни ци ма и са рад ни ци ма (2016).
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Не бој ша (Спа со је) Ра до ва но вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду 2017.

Ро ђен 1958. у По жа рев цу. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1982. 
До 1990. стал но за по слен у Оп штој бол ни ци у По жа рев цу на оде ље њу хи рур ги је. Од 1990. стал
но за по слен на Кли ни ци за ди ге стив ну хи рур ги јуПр ва хи рур шка кли ни ка КЦС. Спе ци ја ли ста 
оп ште хи рур ги је од 1989. Суб спе ци ја ли ста ди ге сти не хи рур ги је од 2002. 

Док тор ску ди сер та ци ју из хи рур ги је „Фак то ри ко ји од ре ђу ју прог но зу пер фо ра ци је 
јед ња ка’’ од бра нио 1995. Од 2005. на чел ник оде ље ња за хи рур ги ју јед ња ка у окви ру Ре пу блич
ког цен тра за хи рур ги ју јед ња ка Пр ве хи рур шке кли ни ке.

Уса вр ша вао се то ком 1996. у Ами је ну, 1998. у Мин хе ну и 2001. и 2003. у Ха но ве ру. 
Са рад ник на два про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је. Аутор 120 об ја вље

них ра до ва. Aутор две мо но гра фи је. Ра до ви су ци ти ра ни 110 пу та у мед ђу на род ним ча со пи
си ма и књи га ма.

Зна чај ни ра до ви:

Kne že vić JD, Ra do va no vić NS, Si mić AP, Ko ta rac MM, Skro bić OM, Kon stan ti no vić VD, Pe sko PM. Co-
lon in ter po si tion in the tre at ment of esop ha geal ca u stic stric tu res: 40 years of ex pe ri en ce. Di se a ses of the 
Esop ha gus 2007;20:530–4. 

Ra do va no vić N, Si mić A, Ko ta rac M, Sto ja kov D, Sa bljak P, Skro bić O, Pe ško P. Co lon in ter po si tion for 
pharyngo e sop ha geal post cor ro si ve stric tu res. He pa to-ga stro en te ro logy 2009;56:139-43. 

Si mić A.P, Skro bić O, Ra do va no vić N,Ve lič ko vić D, Iva no vić N, Pe ško P. Im por tan ce of inef ec ti ve esop-
ha geal mo ti lity in pa ti ents with ero si ve re flux di se a se on the long-term out co me of Nis sen fun do pli ca tion. 
Euro pean sur gery 2012;45:15-20. 

Ra do va no vić N, Si mić A, Skro bić O, Ko ta rac M, Iva no vić N. Highly se lec ti ve va go tomy and ga stro je-
ju no stomy in the te rat ment of pep tic ul cer in du ced ga stric outlet ob struc tion. Voj no sa ni tet ski pre gled 
2014;71(11):1013-17. 

Skro bić O, Si mić A, Ra do va no vić N, Iva no vić N, Mi cev M, Pe ško P. Sig ni fi can ce of Nis sen fun du pli ca tion 
af er en do sco pic ra di o fre qu ency abla tion of Bar retts esop ha gus. Sur gi cal En do scopy 2016;30(9):3802-7. 

Члан СЛД од 1982. Члан Ин тер на ци о нал ног удру же ња за хи рур ги ју јед ња ка и члан Удру
же ња кар ди о то ра кал них хи рур га Ју го сла ви је.
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Ива на (Си ни ша) Ра до вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ван ред ни про фе сор Сто ма то ло шког фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2018.

Ро ђе на 1976. у Бе о гра ду. Сто ма то ло шки фа кул тет у Бе о гра ду за вр ши ла 2001. Од 2002. 
стал но за по сле на на Кли ни ци за деч ју и пре вен тив ну сто ма то ло ги ју Сто ма то ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду. Спе ци ја ли ста пре вен тив не и деч је сто ма то ло ги је од 2007. Ма ги стар ску те зу од
бра ни ла 2005. на Сто ма то ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а док тор ску ди сер та ци ју под на зи вом 
“Dif e rent aspects re la ted to lu ting fi ber posts” 2009. на Уни вер зи те ту у Си е ни (Ита ли ја). Про де
кан је за на у ку на Сто ма то ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду.

Уса вр ша ва ла се то ком 2004. на Уни вер зи те ту No va So ut he a stern (Фло ри да, САД) а то ком 
2005. и 2006. на Уни вер зи те ту у Си е ни. 

Са рад ник у два про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је и два про јек та Ре пу
бли ке Срп ске. Об ја ви ла је 29 ра до ва у ча со пи си ма са SCI ли сте, 11 ра до ва у оста лим ча со пи
си ма и пред ста ви ла 40 ра до ва на кон гре си ма. Ра до ви су ци ти ра ни 903 пу та до фе бру а ра 2019. 
(Web of Sci en ce). 

Зна чај ни ји ра до ви:

Ra do vic I, Cor ci o la ni G, Mag ni E, et al. Light tran smis sion thro ugh fi ber post: The ef ect on ad he sion, 
ela stic mo du lus and hard ness of dual-cu re re sin ce ment. Dent Ma ter 2009;25:837-44.

Ra do vic I, Maz zi tel li C, Chi effi  N, Fer ra ri M. Eva lu a tion of the ad he sion of fi ber posts ce men ted using 
dif e rent ad he si ve ap pro ac hes. Eur J Oral Sci 2008;116:557-63.

Ra do vic I, Mon ti cel li F, Go rac ci C, et al. Self-ad he si ve re sin ce ments: a li te ra tu re re vi ew. J Ad hes Dent 
2008;10:251-8.

Ra do vic I, Mon ti cel li F, Cury AH, et al. Co u pling of com po si te re sin ce ments to qu artz fi ber post: a com-
pa ri son of in du strial and “cha ir-si de” tre at ments of the post sur fa ce. J Ad hes Dent 2008;10:57-66.

Ra do vic I, Mon ti cel li F, Pa pac chi ni F, et al. Ac ce le ra ted aging of ad he si ve-me di a ted fi ber post-re sin com-
po si te bonds: a mo de ling ap pro ach. J Dent 2007;35:683-9.

Члан СЛД од 2002, In ter na ti o nal Or ga ni za tion for Den tal Re se arch од 2004, Удру же ња деч јих 
и пре вен тив них сто ма то ло га Ср би је од 2006. и Euro pean Aca demy of Pa e di a tric Den ti stry од 2009.

До бит ник је го ди шње на гра де Удру же ња сто ма то ло га Ср би је 2010. го ди не и го ди шње 
на гра де Срп ског ле кар ског дру штва за на уч ноис тра жи вач ки рад 2017. го ди не.
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Ми о драг (Ге ор ги је) Ра ду ло вач ки  
(1933-2014)

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Редовни професор College of Medicine,  
University of Illinois

Ро ђен 1933. у Па ра га ма. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1959. 
По сле сту ди ја по ста је аси стент на Ин сти ту ту за фи зи о ло ги ју Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра
ду. Док тор ску ди сер та ци ју из обла сти фи зи о ло ги је спа ва ња, де лом ура ђе ну то ком уса вр ша ва ња 
на Ин сти ту ту за ис тра жи ва ње мо зга у Лос Ан ђе ле су, од бра нио 1966. на Ме ди цин ском фа кул
те ту у Бе о гра ду. Од 1966. до 1970. ра дио на Уни вер зи те ту у Кар ту му (Су дан) где је пре да вао 
фи зи о ло ги ју. За аси стент про фе со ра на Ин сти ту ту за фар ма ко ло ги ју Ун вер зи те та Или но ис у 
Чи ка гу иза бран је 1970. 

По ста вио је аде но зин ску те о ри ју спа ва ња (1984), а са ду го го ди шњим са рад ни ком проф. 
др Da vid W. Car ley раз вио фар ма ко ло шки при ступ по ре ме ћа ји ма спа ва ња. 

Аутор је око 170 ра до ва и де вет па те на та о те ра пиј ским при сту пи ма по ре ме ћа ји ма спа
ва ња за ко је му је Уни вер зи тет у Чи ка гу до де лио На гра ду про на ла за ча го ди не 2010.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ra du lo vac ki M, Vi rus RM, Dju ri cic-Ne del son M, et al. Ade no si ne ana logs and sle ep in rats. Ј Pharm Exp 
Ther 1984;228:268-74.

Car ley DW, Ha gan RM, She e han M, Tr bo vic S, Thai T, Ra du lo vac ki M. Ade no si ne A1 re cep tor ago nist 
GR79236 sup pres ses ap nea du ring all sle ep sta ges in the rat. Sle ep 1997;20(12):1093-8.

Ra du lo vac ki M, Car ley DW. Is phar ma co lo gic tre at ment of sle ep ap nea effi  ci ent? Glas Srp Akad Na u ka 
Med 2007;49:61-8.

Pra sad B, Ra du lo vac ki MG, Car ley DW. Pro of of Con cept Trial of Dro na bi nol in Ob struc ti ve Sle ep Ap-
nea. Front Psychi a try 2013;4:1.

Ca lik MW, Ra du lo vac ki M, Car ley DW. In tra no do se gan glion injec ti ons of dro na bi nol at te nu a te se ro to-
nin-in du ced ap nea in Spra gue-Daw ley rat. Re spir Physiol Ne u ro biol 2014;190:20-4.

Био је члан Срп ског ле кар ског дру штва. Ино стра ни члан Срп ске ака де ми је на у ка и умет
но сти од 2003. Де це ни ја ма је са ра ђи вао са Ме ди цин ским фа кул те ти ма у Бе о гра ду и Но вом 
Са ду. За сту ден те ових фа кул те та уста но вио је јед но ме сеч ни сту дент ски лет њи про грам на 
Уни вер зи те ту у Чи ка гу ко ји су то ком 12 го ди на тра ја ња ко ри сти ла 304 сту ден та. У Срем ским 
Кар лов ци ма, где је по ха ђао гим на зи ју, фи нан си рао је об но ву че сме „Че ти ри ла ва“, фа са де згра де 
Еко ло шког цен тра, град њу енер гет ски ефи ка сне згра де у дво ри шту Еко ло шког цен тра ко ја но
си ње го во име. Био је по ча сни док тор Уни вер зи те та у Но вом Са ду и по ча сни гра ђа нин Срем
ских Кар ло ва ца.
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Си ни ша (Сла ви ша) Ра ду ло вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2006.

Научни саветник 
Института за онкологију и радиологију Србије

Ро ђен 1953, Ко вин. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1978. Ка
ри је ру за по чео на Ин сти ту ту за фар ма ко ло ги ју, Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, а од 1992. 
ба ви се ис тра жи ва њи ма на ИОРС где је био је ди рек тор Сек то ра за на у ку. Спе ци ја ли ста кли
нич ке фар ма ко ло ги је. Ма ги сте ри јум за вр шио 1984, а док то рат: „Прет кли нич ка фар ма ко ло ги
ја бом бе зин ских ан та го ни ста“, 1992. 

Уса вр ша ва ње: 1988 On co logy-Cli ni cal Ex ca han ge Pro gram, MD An der son Can cer Cen ter, Ho-
u ston, 19891991. Re se arch As so ci a te, De part ment of Me di ci ne, Tu la ne Uni ver sity Me di cal School, New 
Or le ans, USA.

Ру ко во ди лац и са рад ник у укуп но 13 про јек та Ми ни стар ства за на у ку, Аутор 250 ра до ва 
и 25 мо но гра фи ја и по гла вља у књи га ма. Ра до ви су ци ти ра ни 2474 пу та, Re se arch ga te sco re 43.7 
и Sco pus Хиндекс 29.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ra du lo vic S, Mil ler G, Schally AV. In hi bi tion of growth of HT-29 hu man co lon can cer xe no grafs in nu de 
mi ce by tre at ment with bom be sin/GRP ana ta go nist (RC-3095). Can cer Res 1991;51:6006-9.

Ra du lo vic S, Co ma ru-Schally АМ, Mi lo va no vic S, Schally AV. So ma to sta tin ana lo gue RC-160 and LHRH 
an ta go nist SB-75 in hi bit growth of MIA Pa Ca-2 hu man pan cre a tic can cer xe no grafs in nu de mi ce. Pan-
cre as 1993;8(1):88-97.

Ra du lo vic S, Te sic Z, Ma nic S. Trans-Pla ti num com ple xes as an ti can cer drugs: re cent de ve lop ments and 
fu tu re pro spects. Cu rr Med Chem 2002;9:1611-8.

Ra du lo vic С, Bran ko vic-Ma gic М. Is the BR CA1 ge ne a use ful pre dic ti ve mar ker for (neo-adju vant) che-
mot he rapy cho i ce in bre ast can cer? (Edi to rial). He red Can cer Clin Prac 2007;5(3):132-4.

Jo va no vić KK, Ta nić M, Iva no vić I, Gli go ri je vić N, Doj či no vić BP, Ra du lo vić S. Cell cycle, apop to sis, cel lu-
lar up ta ke and who le-tran scrip to me mic ro ar ray ge ne ex pres si on analysis of He La cells tre a ted with rut he-
ni um(II)-are ne com plex with iso qu i no li ne-3-car boxylic acid as li gand. J Inorg Bi oc hem 2016;163:362-73.

Члан је AACR, EACR, ASCO, ESMO, IS PE, DIA, MASCC итд., као и 12 до ма ћих струч них 
асо ци ја ци ја. За ме ник је глав ног уред ни ка ме ђу на род ног ча со пи са JBUON. 

Осни вач је Сек ци је за кли нич ку фар ма ко ло ги ју СЛДа. Пред сед ник Кан це ро ло шке сек
ци је СЛД у два ман да та. Копред сед ник СДИРа и пред сед ник УМОСа.
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То ми слав (Ду шан) Ран ђе ло вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва oд 2013.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2009.

Ро ђен 1953. у Вла си ни Рид. Ме ди цин ски фа кул тет у Ни шу за вр шио 1977. Од 19801999. за
по слен у КЦС, 19992016. КБЦ „Бе жа ниј ска ко са“ Бе о град, 20162020. KЦС, Ур гент ни цен тар. Спе
ци ја ли ста оп ште хи рур ги је од 1984. Ма ги стар ску те зу из ди ге стив не хи рур ги је од бра нио је 1988, 
а док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом „Уло га и зна чај лим фа де нек то ми је у хи рур шком ле че њу 
кар ци но ма кар дије“, 1993. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Суб спе ци ја ли стич ко зва ње из 
обла сти ди ге стив не хи рур ги је сте као је 2002. Од 2001. го ди не је на функ ци ји ге не рал ног ди рек то
ра КБЦ „Бе жа ниј ска ко са“ до 2004. Од 2016. пре у зи ма функ ци ју Ди рек то ра хи рур шке кли ни ке у 
Ур гент ном цен тру КЦ Ср би је. Од 20182020. је на чел ник Че твр тог кли нич ког оде ље ња. 

Уса вр ша вао се у To ra no mom Ho spi tal To kio, Ja pan 1997, Cli ni ca Chi rur gi ca Pri ma, Pa do va, 
Ita li ja 1990, Sent Lu kes Ho spi tal, Rush Uni ver sity, Chi сa go, USA 2000. 

Са ра ђи вао је у јед ном про јек ту Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је. Аутор и ко а у
тор у 350 об ја вље них ра до ва, ци ти ра них 115 пу та. Аутор је и ко а у тор у 18 мо но гра фи ја, књи га 
и уџ бе ни ка. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Ran dje lo vic T, Di kic S, Fi li po vic B, Ga cic D, Bi la no vic D, Sta ni sa vlje vic N. Short-seg ment je ju no plasty;the 
op tion tre at ment in the ma na ge ment of the be nign esop ha geal stric tu re. Dis Esop ha gus 2007;20:239-46.

Ran dje lo vic T, Fi li po vic B, Bi la no vic D, Sta ni sa vlje vic N. Pe ri ga stric vas cu lar ab nor ma li ti es and the im-
pact on esop ha go ga strec tomy. Dis Esop ha gus 2007;20;5:365-454.

Ran dje lo vic T, Fi li po vic B, Ba bic D, Ce me ri kic V, Fi li po vic RB. Car ci no sar co ma of the sto mach: Ca se re-
port and re vi ew of the li te ra tu re. World J Ga stro en te rol 2007;13(3):5533-36.

Ran dje lo vic T, Ga cic D, Ga cic J, Di kic S, Bi la no vic D. Mul ti fo kal ni Abri ko sov gra nular cell (MGC) tu mor 
jed nja ka. Srp Arh Ce lok Lek 2008;9710:533-36.

Ran dje lo vic T, Pe sko P, Ger zic Z, et al. Po sted na hi rur gi ja jed nja ka-ever zi o ni i mu ko zni strip ping. Ac ta 
Chir Iugosl 2001;48:9-12.

Član SLD, In ter na ti o nal So ci ety for Di se a ses of the Esop ha gus (IS DE), Euro pean As so ci a tion of 
di ge sti ve Sur gery (EDS), In ter na ti o nal col le ge of Sur ge ons (ICS), Col le gi um In ter na ti o na le Chi rur gi ae 
Di ge sti ve (CICD) и Удру же ња ди ге стив них хи рур га Ср би је и Цр не Го ре. Члан Срп ске Кра љев ске 
Ака де ми је на уч ни ка и умет ни ка СКА НУ од 2013. По ча сни про фе сор Мо сков ског на уч но тех
нич ког ин сти ту та MOНИКИ од 2006.
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Игор Вла ди ми ро вич Ре ше тов 

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013.

Професор Првог Московског државног медицинског 
факултета “И.М. Сеченов”,   
Мо сква, Ру ска Фе де ра ци ја

Ро ђен је у Хар ко ву 1964. За вр шио је Ме ди цин ски фа кул тет у Мо скви, где је и ма ги стри
рао и док то ри рао. Већ 30 го ди на ра ди као спе ци ја ли ста за он ко ло шку хи рур ги ју  пр вен стве но 
ла ринк са, тра хе је и ли ца. Од 2004. је са сaмо 40 го ди на по стао члан Ака де ми је ме ди цин ских 
на у ка Ру си је. Од 2016. је члан Ру ске ака де ми је на у ка. Спе ци ја ли ста је ре кон струк тив не и пла
стич не хи рур ги је, у ко јој обла сти је по сти га о сјај не и у све ту при зна те ре зул та те.

Од 2012. члан Са ве та за на у ку и обра зо ва ње Ру ске Фе де ра ци је. Ди рек тор је Кли ни ке 
за он ко ло ги ју Уни вер зи те та Се че нов у Мо скви. Про рек тор је Фе де рал ног Ме ди коби о ло шког 
Ин сти ту та  Ру ске Фе де ра ци је.

Об ја вио 600 ра до ва, од че га 200 ра до ва у ме ђу на род ним ча со пи си ма. Има 56 па те на та 
из он кохи рур ги је (при зна тих у Ру си ји) и један па тент (при знат у Евро пи), као и један па тент 
при знат у све ту.

Био је мен тор за из ра ду шест док то ра та и 18 те за и мен тор за де се ти не спе ци ја ли стич ких 
ра до ва.

Зна чај ни ји ра до ви:

Put’ VA, So lod kiy VG, Res he tov IV, et al. [Implant-prosthetic rehabilitation of a patient with an extensive 
maxillofacial defect]. Sto ma to lo gi ia (Mosk) 2020;99(5):87-91.

Dol go lev A,  Res he tov I, Svyato sla vov D, et al. Experimental Biointegration of a Titanium Implant in 
Delayed Mandibular Reconstruction. J Pers Med 2020;10(1):6. 

Chen K, Sinelnikov MY, Nikolenko VN, Reshetov IV, Cet al. The Use of Fibrin-based Tissue Adhesives for 
Breast in Reconstructive and Plastic Surgery. Cu rr Top Med Chem 2019;19(32):2985-90.

Res he tov IV, Va si li ev VN, Go lub tsov AK, et al. Anatomic basis of microvascular flaps based on the inferior 
epigastric vessels with a layer of parietal peritoneum. Surg On col 2020;32:14-17.

Dol ga lev AA, Svyato sla vov DS, Po ut VA, Res he tov IV, Kastyro IV. Efectiveness of the Sequential Use of 
Plastic and Titanium Implants for Experimental Replacement of the Mandibular Defect in Animals Using 
Preliminary Digital Design. Dokl Bi oc hem Bi ophys 2021;496(1):36-9.

На гра де: злат на ме да ља на Ме ђу на род ном кон гре су про на ла за ча и Бри тан ског ин сти ту
та за па тен те (Bri tish In sti tu te Shaw), Удру же ња он кохи рур га Евро пе, Бри тан ског удру же ња за 
па тен те, пред сед ник Свет ског удру же ња хи рур га он ко ло га (WE SOS). Пре да вач на кон гр еси ма 
он ко ло шкохи рур шких удру же ња INOS, EHNNS, WHSOS, IPRAS. Глав ни је уред ник ме ђу на род
ног ча со пи са “Head and Neck”, и на уч ног ча со пи са “Sur gery and Tec hno logy” (USA).
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Во јин (Пе тар) Са вић 
(1946-2015)

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2008.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Ни шу од 2008. 

Ро ђен 1946. у Ни шу. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу за вр шио 1970, а спе
ци ја ли за ци ју уз па то ло ги је 1979. Ма ги стар ску те зу из екс пе ри мен тал не ме ди ци не, област па то
ло ги ја, од бра нио 1978, а док тор ску ди сер та ци ју „Ути цај про ду ка та ма кро фа гал не се кре ци је 
на ак ти ност по је ди них ек то ен зи ма па цов ских ме зан ги јал них ће ли ја у кул ту ри” 1991. на 
Ме ди цин ском фа кул те ту у Ни шу. Од 1975. до 1981. за по слен на Ин сти ту ту за па то ло ги ју Ме ди
цин ског фа кул те та у Ни шу као аси стент, а по том до 1992. на Ин сти ту ту за не фро ло ги ју и хе мо
ди ја ли зу. Од 1992. ру ко во ди лац је Ин сти ту та за би о ме ди цин ска ис тра жи ва ња и ла бо ра то ри је 
за елек трон ску ми кро ско пи ју.

Уса вр ша вао се у Фрај бур гу (1973), Љу бља ни (1983), Ли о ну (1986) и Па ри зу (19881990).
Био је ру ко во ди лац три и са рад ник у че ти ри про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке 

Ср би је. Аутор око 130 об ја вље них ра до ва ци ти ра них 150 пу та. Ко а у тор два уџ бе ни ка и јед не 
мо но гра фи је. Био је мен тор за из ра ду јед не ма ги стар ске те зе и две док тор ске ди сер та ци је.

Зна чај ни ји ра до ви:

Sa vić V, Vla ho vić P, Ste fa no vić V. In cre a sed ex pres si on  of  glo me ru lar me san gial cell 5’-nuc le o ti da-
se in mem bra no us nep hro pathy. Nep hron 2002;92(1):219-21.

Ra den ko vic G, Sa vic V, Mi tic D, Gra ho vac S, Bje la ko vic M, Kr stic M. De ve lop ment of c-kit im mu no po si-
ti ve in ter sti tial cells of Ca jal in the hu man sto mach. J Cell Mol Med 2010;14(5):1125-34.

Stan ko vić N, Vla ho vić P, Sa vić V. Hi sto morp ho lo gi cal and cli ni cal study of pri mary and se con dary glo-
me ru lo pat hi es in So ut he ast Ser bia (20-year pe riod of analysis). Voj no sa nit Pregl 2013;70(12):1085-90.

Ig nja to vić N, Aj du ko vić Z, Sa vić V, et al. Na no par tic les of co balt-sub sti tu ted hydroxyapa ti te in re ge ne ra-
tion of man di bu lar oste o po ro tic bo nes. J Ma ter Sci Ma ter Med 2013;24(2):343-54. 

Jo vić M, Avra mo vić V, Vla ho vić P, Sa vić V, Ve lič kov A, Pe tro vić V. Ul tra struc tu re of the hu man pa la ti ne 
ton sil and its fun cti o nal sig ni fi can ce. Rom J Morp hol Em bryol 2015;56(2):371-7.

Био је члан СЛД, сек ци је за па то ло ги ју, не фро ло ги ју и тран сплан та ци ју тки ва и ор га на.
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Сло бо дан (Но ви ца) Са вић 

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019. 

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2007. 

Ро ђен 1957. го ди не у За гре бу. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 
1982. Од 1983. за по слен у Ин сти ту ту за суд ску ме ди ци ну Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи
те та у Бе о гра ду. Спе ци ја ли ста суд ске ме ди ци не од 1987. Ма ги стар ску те зу из суд ске ме ди ци не 
од бра нио 1985. Док тор ску ди се р та ци ју из суд ске ме ди ци не „Суд ско ме ди цин ске ка рак те ри
сти ке са мо у би ства му шка ра ца“ од бра нио је 1992. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

Од апри ла 1995. до ју на 1997. био је две го ди не на струч ном уса вр ша ва њу на Оде ље њу за 
суд ску ме ди ци ну Уни вер зи те та у Лун ду у Швед ској, где је но стри фи ко вао ди пло му док то ра 
ме ди ци не и ди пло му спе ци ја ли сте за суд ску ме ди ци ну. 

Са рад ник у пет про је ка та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је. У вре ме из бо ра за 
ван ред ног чла на Ака де ми је ме ди цин ских на у ка СЛД имао је 210 об ја вље них ра до ва ко ји су 
ци ти ра ни 174 пу та. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Sa vic S, Ni ko lic S, Alem pi je vic Dj. Po pli teal ar tery bul let em bo lism in a ca se of ho mi ci de: a ca se re port 
and re vi ew of the tan gi ble li te ra tu re. Fo ren sic Sci Int 2004;139:27-33.   

Ata na si je vic T, Sa vic S, Ni ko lic S, Djo kic V. Fre qu ency and se ve rity of in ju ri es in cor re la tion with the he-
ight of fall. J Fo ren sic Sci 2005;50(3):608-12. 

Ba ra lic I, Sa vic S, Alem pi je vic Dj, Jec me ni ca D, Sbu te ga-Mi lo se vic G, Ob ra do vic M. Child ho mi ci de on 
the ter ri tory of Bel gra de. Child Abu se Negl 2010;34:9359-42. 

Sa vic S, Ste va no vic R, Alem pi je vic Dj, Pet ko vic S, Ba ra lic I. Me di co le gal aspects of post-tra u ma tic ga stro-
du o de nal ul cers: a re tro spec ti ve study. J Fo ren sic Sci 2009;54(6):1423-8. 

Ni ko lić V, Sa vić S, An tu no vić V, Ma rin ko vić S, An dri e ux C, To mić I. De ca pi ta tion in re a lity and fi ne art: 
A re vi ew. Fo ren sic Sci Int 2017;280:103-12.

Члан СЛД од 1984. Био је члан пред сед ни штва Ју го сло вен ског удру же ња за ме ди цин ско 
пра во, члан пред сед ни штва Удру же ња за суд ску ме ди ци ну Ср би је и Цр не Го ре, члан Бал кан ске 
ака де ми је за фо рен зич ке на у ке и пред сед ник овог ме ђу на род ног удру же ња 2006. 

До бит ник је по ве ље Срп ског ле кар ског дру штва 2018. 



109

Ра до мир (Пе тар) Син ђе лић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2008.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2001.

Спе ци ја ли ста ане сте зи о ло ги је са ре а ни ма то ло ги јом, ро ђен 1948. у Бе о гра ду. Рад ни век 
је про вео на Ин сти ту ту за кар ди о ва склар не бо ле сти КЦС (II Хи рур шка кли ни ка). Док то ри рао 
је 1990. са ра дом „Вред ност ин тра пул мо нал ног шан та по сле екс тра кор по рал ног кр во то ка 
код бо ле сни ка под врг ну тих ре ва ску ла ри за ци ји ми о кар да”.

Ду го го ди шњи на чел ник ане сте зи је и ре а ни ма ци је у Ин сти ту ту а јед но вре ме и Ди рек
тор ане сте зи је и ре а ни ма ци је у КЦС. По се бан до при нос је у обла сти кар ди о ва ску лар не ане
сте зи је и ре а ни ма ци је код од ра слих и де це. Увео је мно ге по ступ ке и ме то де у струч ну прак су. 
Имао је успе шну ака дем ску ка ри је ру од аси стен та до ре дов ног про фе со ра и ше фа ка те дре ане
сте зи је са ре а ни ма ци јом на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 

Уса вр ша вао се у Te xas He art In sti tu te у Хју сто ну (SAD) у обла сти кар ди о хи рур ги је укљу
чу ју ћи и тран сплан та ци ју ср ца. 

Аутор и ко а у тор је у пре ко 200 струч них ра до ва, ви ше по гла вља у уџ бе ни ци ма и књи ге 
Ме ха нич ка вен ти ла ци ја плу ћа.

Зна чај ни ји ра до ви:

Sin dje lic RP, Vlaj ko vic GP, Lu cic M, Kon car I, Ko stic D, Da vi do vic LB. Incidence of and indications for 
conversion of cervical plexus block to general anesthesia in patients undergoing carotid surgery: a single 
center experience. J Car di o vasc Surg (To ri no) 2015 Jun;56(3):441-6. 

Sin dje lic RP, Vlaj ko vic GP, Da vi do vic LB, Mar ko vic DZ, Mar ko vic MD. The addition of fentanyl to local 
anesthetics afects the quality and duration of cervical plexus block: a randomized, controlled trial. Anesth 
Analg 2010 Jul;111(1):234-7.

Sin dje lic R, Vlaj ko vic G, Dju kic P. Management of right ventricular myxoma diagnosed at full-term 
pregnancy. Med Sci Mo nit 2009 Oct;15:10.

Vlaj ko vic GP, Sin dje lic RP. Emergence delirium in children: many questions, few answers. Anesth Analg 
2007 Jan;104(1):84-91. 

Sin dje lic RP, Vlaj ko vic GP, Lu cic M, Kon car I, Ko stic D, Da vi do vic LB. Incidence of and indications for 
conversion of cervical plexus block to general anesthesia in patients undergoing carotid surgery: a single 
center experience. J Car di o vasc Surg (To ri no) 2015;56(3):441-6.

Био је члан Пред сед ни штва Удру же ња ане сте зи о ло га Ју го сла ви је, Европ ског удру же ња 
кар ди о то ра кал них ане сте зи о ло га (EAC TA) и Европ ског удру же ња ане сте зи о ло га (ЕSА). 

Но си лац је ви ше на гра да укљу чу ју ћи: За хвал ни цу Удру же ња ане сте зи о ло га Ју го сла ви је 
1998. и Ака де ми је ме ди цин ских на у ка СЛД, За хвал ни цу Уни вер зи те та у Кра гу јев цу 2001. и 
На гра ду СЛД за жи вот но де ло 2012.
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Ан ђел ка (Ра до мир) Слав ко вић 

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Ни шу од 2010.

Ро ђе на 1957. у Ни шу. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу за вр ши ла 1981. Од 
1990. ра ди на Кли ни ци за деч ју хи рур ги ју и ор то пе ди ју Уни вер зи тет ског кли нич ког цен тра у 
Ни шу. Спе ци ја ли ста деч је хи рур ги је од 1990, а суб спе ци ја ли ста деч је уро ло ги је од 2002. Ма ги
стар ску те зу од бра ни ла 1988. а док тор ску ди сер та ци ју 1999. на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни
вер зи те та у Бе о гра ду. Од 2007. је ру ко во ди лац Кли ни ке за деч ју хи рур ги ју и ор то пе ди ју УКЦ. У 
пе ри о ду од 2019. до 2020. би ла по моћ ник ди рек то ра УКЦ Ниш. 

Уса вр ша ва ла се у кли ни ка ма за деч ју хи ру р ги ју у Бел ги ји, Швај цар ској, Ен гле ској, Изра
е лу, Аме ри ци, Ки ни.

Са рад ник је ви ше про је ка та Ми ни стар ства за на у ку и ру ко во ди лац кли нич ких про је ка
та. Аутор и ко а у тор је у по гла вљи ма у на ци о нал ним и ме ђу на род ним књи га ма.

Зна чај ни ји ра до ви:

Djor dje vic I, Slav ko vic A, Mar ja no vic Z, Zi va no vic D. Blunt Trauma in Paediatric Patients - Experience 
from a Small Centre .West In dian Med J 2015;64(2):126-30.  

Do ba no vac ki DS, Ma ric DM, Ma ric DL, Vuc ko vic N, Jo kic RR, Slav ko vic AR, Mi sko vic SV. Ectopic 
adrenocortical tissue: an incidental finding during inguinal surgery in children. Fe tal Pe di a tr Pat hol 
2013;31(1):32-7.

Ko stic A, Kr stic M,  Slav ko vic A, Va cic N. Intestinal obstruction in children: could it be congenital 
abdominal bands? Pe di a tr Emerg Ca re 2013;29(4):500-1. 

Ziv ko vic V, La zo vic M, Vlaj ko vic M, Slav ko vic A, Di mi tri je vic L, Stan ko vic I, Va cic N. Di ap hrag ma tic 
bre at hing exer ci ses and pel vic flo or re tra i ning in chil dren with dysfun cti o nal vo i ding. N Eur J Phys Re ha-
bil Med 2012;48(3):413-21. 

Slav ko vic A, Va cic N, Jo va no vic Z, Ziv ko vic V. Gigantic ureteral diverticulum or pelvic cyst? J Pe di a tr 
Surg 2011;46(9):1846-8. 
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Сло бо дан (Ми ло рад) Слав ко вић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 1999. 

Ро ђен 1945. у Кра гу јев цу. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1971. 
Ра дио у Ин сти ту ту за Ор то пед скохи рур шке бо ле сти „Ба њи ца“ од 1973. до 2014. Спе ци ја ли ста 
ор то пед ске хи рур ги је и тра у ма то ло ги је од 1978. Док тор ску ди сер та ци ју под на зи вом „Епи фи
зи о ли за прок си мал не епи фи зе фе му ра“ од бра нио на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1984. 
Од 1985. до 1990. био на чел ник оде ље ња за спи нал ну хи рур ги ју, а у пе ри о ди ма од 1990. до 2000. 
и од 2008. до 2014. го ди не и ди рек тор Ин сти ту та за Ор то пед скохи рур шке бо ле сти „Ба њи ца“. 
Од 2014. го ди не је у пен зи ји и од та да је вла сник Спе ци ја ли стич ке ор ди на ци је за ор то пе ди ју 
„Др Слав ко вић“. Ван ред ни члан АМН СЛД од 2008.

Уса вр ша вао се у In sti tu te Ca lot, Berck, Uni ver sity Ho spi tals Pi tié Sal pê tri è re, Pa ris, Hô pi tal Sa-
int Vin cent de Paul, Pa ris, био и сти пен ди ста фран цу ске вла де у Hô pi tal Coc hin, Pa ris.

Са ра ђи вао је у два про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је и у јед ном ме ђу
на род ном про јек ту. Аутор је у пре ко 250 об ја вље них ра до ва, аутор и ко а у тор у 13 књи га, уџ бе
ни ка и мо но гра фи ја. 

Зна чај ни ји ра до ви: 

Slav ković S, Vu ka ši no vić Z. Use of re sec tion as so ci a ted with mas si ve cor ti co-can cel lo us tran splan ta tion in 
mas si ve be nign bo ne les si ons. Pohybo ve ustro ji 1998;5(3-4):163-71.

Slav ko vić S, To mić S, Slav ko vić N, Apo sto lo vić M. Ana li za tri de set bo le sni ka sa hon dro bla sto mi ma ko sti. 
Voj no sa ni tet Pregl 2005;62(10):705-13.

Slav ko vić S, Vu ka ši no vić Z, Slav ko vić N, Apo sto lo vić M, To mić S. Hon dro fi bro za ado le scent nog ku ka. 
Ac ta Chir Iugosl 2006;53(4):11-5.

Vu ka ši no vić Z, Slav ko vić S, Mi lič ko vić S, Si qe ca A. Com bi ned Sal ter in no mi na te oste o tomy with fe mo ral 
shor te ning ver sus ot her met hods of tre at ment for Legg-Cal ve-Pert hes di se a se. J Pe di a tr Ort hop B 2000; 
9(1):28-33.

Slav ko vić S, Po lek sić Z, La lo še vić V, Vu ka ši no vić Z, Kraj či no vić O. So ut hwick oste o tomy for se ve re chro-
nic slip ped ca pi tal fe mo ral epiphysis. Ac ta Ort ho pa e di ca Hel le ni ca 1998;4 :68-72.

Ду го го ди шњи члан СЛД, члан Свет ског удру же ња ор то пе да (SI COT), Европ ског удру
же ња ор то пе да (EFORT), Ме ђу на род ног удру же ња за из у ча ва ње де фор ми те та кич ме (IRSSD). 
По ча сни је члан удру же ња ор то пе да и тра у ма то ло га Ср би је (SОТА). 

До бит ник две Ок то бар ске на гра де града Бе о гра да за 1994. и 2013. го ди ну из обла сти ме
ди ци не. Но си лац ме да ље „Др Вла дан Ђор ђе вић“ за 2012.
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Пе тар (Јо ван) Слан ка ме нац

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Спског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та,  
Уни вер зи те та у Но вом Са ду od 2009.

Ро ђен 1954. у Но вом Са ду где је за вр шио Ме ди цин ски фа кул тет. Спе ци ја ли за ци ју из не
у роп си хи ја три је за вр шио 1987. Ма ги стар ску те зу је од бра нио 1991. а док тор ску те зу под на сло
вом: „Ис тра жи ва ње кли нич ке вред но сти ме то де тран скра ни јал ног до пле ра код оклу зив
них це ре бро ва ску лар них бо ле сти“ је од бра нио 1999. Од 1998. на чел ник Ур гент не не у ро ло ги је, 
а од 2001. до 2008. управ ник Кли ни ке за не у ро ло ги ју. Од 2016. до 2019. в.д. ди рек то ра Кли нич
ког цен тра Вој во ди на. 

Са рад ник на девет ис тра жи вач ких про је ка та, про је кат Te le stro ke у Вој во ди ни је за по чео 
2009. го ди не, као пр ви ова кав про је кат на Бал ка ну. 

Аутор или ко а тор је у пре ко 200 ра до ва и књи га, мо но гра фи ја и уџ бе ни ка.

Зна чај ни ји ра до ви:

Simic S, Simic D, Slankamenac P, Simic-Ivkov M.  Com pu ter-As si sted Di ag no sis of Pri mary He a dac hes. 
Hybrid ar ti fi cial in tel li gen ce systems 2008;5271:314-21.

Slankamenac P, Zivanovic Z, Jesic A, Vitic B.  Mas si ve ce re bral ve no us and si nus throm bo sis due to oral 
con tra cep tion suc cessfully tre a ted with an ti co a gu la tion: a ca se re port. J Ne u rol Sci 2009;285:S163-S164. 

Slan ka me nac P, Je sic A, Avra mov P, Zi va no vic Z, Co vic S, Till V. Multiple cervical artery dissection in a 
volleyball player. Arch Ne u rol 2010;67(8):1024.

Slan ka me nac P, Je sic A, Zi va no vic Z, Ge ba u er-Bu ku rov K, Bo zic K. Agenesis of internal carotid artery 
with unusual fetal collateral circulation. Arch Ne u rol 201;67(10):1280-1. 

Zi va no vic Z, Di vjak I, …., Slan ka me nac P. Association between Apolipoproteins A1 and B and Ultrasound 
Indicators of Carotid Atherosclerosis. Cu rr Vasc Phar ma col 2018;16(4):376-84.

Члан је: Секције за неурологију СЛДДЛВ, Удру же ња не у ро ло га Ср би је, Европ ског 
удру же ње не у ро ло га, Свет ског удру же ња не у ро ло га, Секције за ултразвук СЛД, Секције за 
геријатрију СЛДДЛВ, ESNCH – Европ ског удру же ња за не у ро со но ло ги ју и це ре брал ну хе мо
ди на ми ку. Про фе сор је по по зи ву Ме ди цин ског фа кул те та, Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци. Пред
сед ник ре дак циј ског од бо ра ча со пи са Ме ди цин ски пре глед, а са да по моћ ник уред ни ка за кли
нич ке гра не.

При ма лац је За хвал ни це, Ди пло ме и Пла ке те ДЛВСЛД, Пла ти на сте и Ди ја мант ске по
ве ље Удру же ња за ул тра звук и За хвал ни це Удру же ња не у ро ло га Ре пу бли ке Срп ске за по моћ 
у ра ду. 
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Вој кан (Ду шан) Ста нић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2006.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та ВМА 
Уни вер зи те та од бра не у Бе о гра ду од 2009.

Ро ђен 1950. у Ни шу. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1978. Спе
ци ја ли за ци ју из груд не и кар ди о ва ску лар не хи рур ги је за вр шио у ВМА 1986, и по стао спе ци ја
ли ста за на ве де ну спе ци јал ност. Док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом „Пред но сти огра ни че не 
ре сек ци је над су ту ром у при мар ном збри ња ва њу рат них пе не трант них по вре да плу ћа”, 
од бра нио 1995. у ВМА. За ван ред ног про фе со ра груд не хи рур ги је иза бран 2001, а за ре дов ног 
про фе со ра 2008. Од ди пло ми ра ња био стал но за по слен у Кли ни ци за груд ну хи рур ги ју ВМА 
и био на чел ник Кли ни ке за груд ну хи рур ги ју од 2004, до од ла ска у пен зи ју 2012. го ди не. Био је 
ВД на чел ни ка ВМА.

Уса вр ша вао се 2000. го ди не у Лон до ну у бол ни ци Bromp ton Ho spi tal, а 2002. у Кли нич
ком цен тру у Љу бља ни. 

Аутор je 150 об ја вље них ра до ва и аутор и ко а у тор у пет књи га. Ра до ви су ци ти ра ни 120 
пу та у ме ђу на род ним ча со пи си ма и књи га ма. Ко е фи ци јент на уч не ком пе тент но сти 1.309,87. 
Хиндекс 2. 

Зна чај ни ји ра до ви: 

Вој кан Ста нић. Ме ди ја сти нал ни стеј џинг кар ци но ма плу ћа, „Ту мо ри плу ћа – ди јаг но сти ка и 
хи рур шко ле че ње“, Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду, 2004.

Вој кан Ста нић. Ту мо ри гор њег плућ ног сул ку са, „Ту мо ри плу ћа – ди јаг но сти ка и хи рур шко ле-
че ње“, „Ту мо ри плу ћа – ди јаг но сти ка и хи рур шко ле че ње“, „Ју го сло вен ска књи га“, Бе о град, 2000.

Вој кан Ста нић. Рет ки при мар ни ма лиг ни ту мо ри плу ћа, „Ту мо ри плу ћа – ди јаг но сти ка и хи-
рур шко ле че ње“, „Ју го сло вен ска књи га“, Бе о град, 2000.

Вој кан Ста нић. Хи рур шко ле че ње кар ци но ма плу ћа ко ји ин фил тру је зид груд ног ко ша, Груд на 
хи рур ги ја, Бе о град, Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду, 2004.

Вој кан Ста нић. Хи рур шко ле че ње плућ них ме та ста за екс тра то ра кал них ту мо ра, „Ту мо ри 
плу ћа – ди јаг но сти ка и хи рур шко ле че ње“, „Ју го сло вен ска књи га“, Бе о град, 2000.  

Члан СЛД од 1980, као и Европ ског удру жед них груд них хи рур га и Удру же ња груд них 
хи рур га Ср би је. До бит ник Пла ке те СЛД (2005). Био је пред сед ник Срп ског ле кар ског дру штва 
и председник Од бо ра за фор ми ра ње Ле кар ске ко мо ре Ср би је. Осни вач и пред сед ник Сек ци је 
груд них хи рур га СЛДа и осни вач и ге не рал ни се кре тар Удру же ња кар ди о то ра кал них хи рур га 
Ср би је и Цр не Го ре.
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Кар мен (Ми ро слав) Стан ков

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 2017.

Ро ђе на 1971. у Вр ба су, Вој во ди на. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду 
за вр ши ла 1996. Од 1996. за по сле на у Кли нич ком цен тру Вој во ди не (КЦВ), од 2010. до 2016. на 
рад ном ме сту по моћ ник ди рек то ра за обра зов ну и на уч ноис тра жи вач ку де лат ност, од 2014. 
до 2016. члан и пред сед ник Етич ког од бо ра КЦВ. Спе ци ја ли ста кли нич ке фар ма ко ло ги је од 
2014. и суб спе ци ја ли ста кли нич ке ге не ти ке од 2015. Ма ги стар ски рад из би о хе ми је и мо ле ку
лар не ге не ти ке од бра ни ла 2000, а док тор ску ди сер та ци ју из би о хе ми је и мо ле ку лар не ге не ти ке 
„Функ ци о нал но и ге нет ско ис пи ти ва ње кар ци но ма шти та сте жле зде са ће лиј ском ок си
фи ли јом“ 2004. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду.

Уса вр ша ва ла се од 2001. до 2002. у ИАРЦ, СЗО у Ли о ну, од 2002. до 2003. на Ме ди цин
ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бо ло њи, од 2007. до 2009. у ИН СЕРМ, Па риз, 2005. у Ин сти ту
ту Ки ри, Па риз и 2008. у Кем бри џу. Од школ ске 2018/2019. пре да вач на пред ме ту Ме та бо лич ка 
би о хе ми ја, Уни вер зи тет у Бо ло њи.

Би ла је ру ко во ди лац и са рад ник на 12 ме ђу на род них и на ци о нал них на уч них про је ка та. 
Аутор је 102 ра да, 43 у ча со пи си ма на СЦИ ли сти са укуп ним ИФ од 80.714, сa 731 хе те ро ци та
том и Хин дек сом 17.

Зна чај ни ји ра до ви:

Stan kov K, Stan kov S, Ka ta nić J. Ge ne tic and epi ge ne tic drug tar gets in myelodyspla stic syndro mes. Cu rr 
Pharm De sign 2017;23:135-69.

Stan kov K, Benc D, Dra sko vic D. Ge ne tic and epi ge ne tic fac tors in eti o logy of di a be tes mel li tus type 1. 
Pe di a trics 2013;132:1112-22.

Zal lo ua PA, Azar ST, De lé pi ne M, Stan kov K, Le ma in que A, Baz P, Ju li er C. WFS1 mu ta ti ons are fre qu-
ent mo no ge nic ca u ses of Ju ve ni le-On set Di a be tes Mel li tus. Hum Mol Ge net 2008;17:4012-21. 

Stan kov K, Pa sto re A, Toschi L, Kra imps JL, Bon ne au D, Ro meo G. Al le lic loss on chro mo so mes 2q21 and 
19p13.2 in Hür thle thyroid tu mors. Intl J Can cer 2004;111:463-7.

Члан СЛД од 1996, пред сед ник Дру штва за би о хе ми ју и мо ле ку лар ну би о ло ги ју Вој во ди
не и пот пред сед ник Дру штва за би о хе ми ју Ср би је 20112017, члан ко ми те та ФЕБСа, де ле гат 
Ср би је у ФЕБСу, члан Срп ског дру штва ис тра жи ва ча ра ка, ЕАЦР и УИЦЦ.

До бит ник је на гра де „Др Зо ран Ђин ђић“ за нај бо љег мла дог на уч ни ка 2005. го ди не.
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Го ран (Ра де) Стан ко вић

Ре дов ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2015.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2020.

Ро ђен 1962. у Ле сков цу, ре дов ни про фе сор ин тер не ме ди ци не и кар ди о ло ги је и за ме ник 
ше фа по сле ди плом ске ка те дре за кар ди о ло ги ју Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. Док тор ску 
ди сер та ци ју „Уло га ба ло на са се чи ви ма (cut ting bal loon) у са вре ме ном ле че њу бо ле сни ка са 
ко ро нар ном бо ле шћу” од бра нио је 2007. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Ди рек тор је 
Кли ни ке за кар ди о ло ги ју УКЦ Ср би је и на чел ник Слу жбе ин тер вент не кар ди о ло ги је. Ван ред ни 
члан АМН СЛД од 2013.

Аутор је 199 ра до ва, ци ти ра них 9412 пу та, ку му ла тив ни им пакт фак тор 1052 и Х-ин декс 
42. Ру ко во ди лац на уч ног про јек та Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре
пу бли ке Ср би је. За до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти иза бран је 2015.

Зна чај ни ји ра до ви:

Stan ko vic G, Man gi nas A, Vo u dris V, et al. Pre dic tion of re ste no sis af er co ro nary an gi o plasty by use of a 
new in dex: TI MI fra me co unt/mi ni mal lu mi nal di a me ter ra tio. Cir cu la tion 2000;101:962-8. 

Stan ko vic G, Co lom bo A, Pres bi te ro P, et al. Ran do mi zed Eva lu a tion of Polyte tra flu o ro ethyle ne-Co ve red 
Stent in Sap he no us Vein Grafs: The Ran do mi zed Eva lu a tion of polyte tra flu o ro ethyle ne CO VE Red stent 
in Sap he no us vein grafs (RE CO VERS) Trial. Cir cu la tion 2003;108:37-42.

Stan ko vic G, Le fè vre T, Chi ef o A, et al. Con sen sus from the 7th Euro pean Bi fur ca tion Club me e ting. 
Euro In ter ven tion 2013;9(1):36-45.

Mi lo se vic A, Va si lje vic-Po kraj cic Z, Mi la si no vic D, Ma rin ko vic J, Vuk ce vic V, Ste fa no vic B, Asa nin M, 
Di kic M, Stan ko vic S, Stan ko vic G. Im me di a te Ver sus De layed In va si ve In ter ven tion for Non-STE MI Pa-
ti ents: The RID DLE-NSTE MI Study. JACC Car di o vasc In terv 2016;9(6):541-9.

Ma tic DM, Asa nin MR, Vuk ce vic VD, Meh med be go vic ZH, Ma rin ko vic JM, Ko cev NI, Mar ja no vic MM, 
Mr do vic IB, An to ni je vic NM, Mi lo se vic AD, Ziv ko vic MN, Kr lja nac GV, Stan ko vic SD, Mi la si no vic DG, 
La si ca RM, Stan ko vic GR. Im pact on long-term mor ta lity of ac cess and non-ac cess si te ble e ding af er pri-
mary per cu ta ne o us co ro nary in ter ven tion. He art 2019;105(20):1568-74. 

Пред сед ник је Европ ског и члан Азиј ског, Ла ти но а ме рич ког и Аме рич ког би фур ка ци
о ног клу ба. Члан je на уч ног Ко ми те та европ ске асо ци ја ци је за пер ку та не кар ди о ва ску лар не 
ин тер вен ци је (EAP CI), члан бор да EuroP CRа, зва нич ног кон гре са EAP CI, и члан Про грам ског 
ко ми те та аме рич ког кон гре са ин те р вент них кар ди о ло га (Tran scat he ter Car di o va scu lar The ra pe u-
tics-TCT). Члан је Уре ђи вач ких од бо ра седам еми нент них ин тер на ци о нал них ча со пи са, укљу
чу ју ћи Euro in ter ven tion и Jo ur nal of the Ame ri can Col le ge of Car di o logy. 

На гра ђен је го ди шњом на гра дом Срп ског ле кар ског дру штва за на уч ноис тра жи вач ки 
рад за 2020.
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Не бој ша (Са ва) Стан ко вић

Редовни професор Војномедицинске академије 
Министарства одбране од 2002.

Редовни професор Медицинског факултета ВМА 
Универзитета одбране у Београду од 2012.

Ро ђен је 1951. у Алек син цу. Ме ди цин ски фа кул тет у Ни шу за вр шио је 1977. У Са ни тет ску 
слу жбу ЈНА сту пио је 1978. Спе ци ја ли ста Оп ште хи рур ги је од 1986 и од та да у стал ном рад ном 
од но су у ВМА. Док тор на у ка од 1992. са те мом „Но ви при ступ у хи ру р шком ле че њу хи да тид
не бо ле сти је тре”. Од 1998. био је на чел ник оде ље ња у Кли ни ци за оп шту и ва ску лар ну хи
рур ги ју ВМА, на чел ник Кли ни ке, на чел ник Гру пе хи рур шких кли ни ка и по моћ ник на чел ни ка 
ВМА за ле че ње. Пу ков ник Вој ске Ср би је у пен зи ји од 2014. 

Суб спе ци ја ли стич ко уса вр ша ва ње у Цен тру за хе па тоби ли јар ну хи рур ги ју и тран
сплан та ци ју је тре “Poul Bro us se” у Па ри зу и на Ме ди цин ском фа кул те ту Pa ris-Sud (1990/91). 
За вр шио је ви ше ви ших кур се ва из ра зних обла сти аб до ми нал не и рат не хи рур ги је (Фран цу
ска, САД, Ру си ја, Ен гле ска, Нор ве шка, Ки на и др).

Об ја вио је књи гу (Исто ри ја срп ског са ни те та), осам по гла вља у мо но гра фи ја ма и књи
га ма и пре ко 200 ра до ва. Ру ко во ди лац у два и са рад ник у три на уч ноис тра жи вач ка про јек та.

Зна чај ни ји ра до ви:

Stan ko vić N, Pe tro vić M, Drin ko vić N, Bje lo vić M, Jev tić M, Mir ko vić D. Co lon and rec tal war in ju ri es. 
J Tra u ma 1996;40(3):183-8.

Stan ko vić N. Rat ne po vre de pa reh ni ma to znih or ga na ab do me na. In: Dra go vić M, To do rić M. Ur gent na 
i rat na hi rur gi ja. Be o grad, Ve lar ta;1998:577-84.

Stan ko vić N, Mir ko vić D. Tok sin bo tu li nu ma A u le če nju anal ne fis su re. Voj no sa nit Pregl 2004 61(5):531-5.

Stan ko vić N. War li ver in ju ri es. Voj no sa nit Pregl 2005;62(1):3-10.

Stan ko vić N, Ig nja to vić M, No žić D. Li ver hyda tid di se a se: morp ho lo gi cal chan ges of pro to sco le ces af er 
Al ben da zo le the rapy. Voj no sa nit Pregl 2005;62(3):175-9.

Члан СЛДа од 1978. Пред сед ник Хи рур шке сек ци је СЛДа од 2008. до 2019. Члан Дру
штва ко ло прок то ло га Ју го сла ви је, Удру же ња за он ко ло шку хи рур ги ју Ср би је (UOHS), Удру же
ња вој них хи рур га САД (AM SUS), члан Ин тер на ци о нал ног ко ле џа хи рур га (ICS), Ин тер на ци о
нал ног удру же ња хи рур га и га стро ен те ро ло га (IASG), Ин тер на ци о нал не хе па топан кре а тоби
ли јар не асо ци ја ци је (IHP BA) и Европ ског удру же ња за тра у му и ур гент ну хи рур ги ју (EATES). 

До бит ник је Ди пло ме СЛДа (1994), По ве ље СЛДа (2012), Ме да ље „Др Вла дан Ђор ђе
вић” (2019) и три Ор де на за вој не за слу ге у ЈНА и Вој сци Ср би је. Но си лац је Вој не спо ме ни це 
19992019. 
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Го ран (Зо ран) Ста но је вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Ни шу од 2013.

Ро ђен 1964. у Ни шу. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу за вр шио 1989. Од 1994. 
стал но за по слен на Кли ни ци за оп шту хи рур ги ју КЦ Ниш. Спе ци ја ли ста оп ште хи рур ги је од 
1996, суб спе ци ја ли ста ди ге стив не хи рур ги је од 2008. Ма ги стар ску те зу из хи рур ги је од бра нио 
1992, док тор ску ди сер та ци ју из обла сти хи рур ги је „Ком па ра тив но екс пе ри мен тал на сту ди
ја из во ђе ња ана сто мо за на ко ло ну про тек тив ном ла текс про те зом и фи брин ским леп ком”, 
2000. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Ни шу. Od 2012. је по моћ ник Ге не рал ног ди рек то ра КЦ Ниш 
за хи рур шку де лат ност. Ру ко во ди лац Кли ни ке за ди ге стив ну хи рур ги ју, КЦ Ниш.

Уса вр ша вао се то ком 1996, 1997, 2000, 2002, 2003, 2005,2007, 2009 у Ro tes Kre utz Kran ken-
ha us Kas sel, Unic li nic Got tin gen, Не мач ка, Cle ve land Cli nic We ston Flo ri da, SAD. 

Био је са рад ник у два про јек та Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је. Аутор 178 об
ја вље них ра до ва. Ра до ви су ци ти ра ни 300 пу та у ме ђу на род ним и до ма ћим ча со пи си ма.

Зна чај ни ји ра до ви:

Sta no je vić GZ, Mi ha i lo vić DM, Bran ko vić BB, et al. Pre o pe ra ti ve an gi o grap hic se lec ti ve methyle-
ne blue sta i ning of lar ge bo wel an giodyspla sia in an el derly pa ti ent: ca se re port. Int J Co lo rec tal Dis 
2012;27(2):261-3.

Bi an co F, Ro ma no G, Tsar kov P, Sta no je vic G, et al. In te r na ti o nal Rec tal Can cer Study Gro up. Ex tra le va-
tor with ver ti cal rec tus ab do mi nis myocu ta ne o us flap vs. no nex tra le va tor ab do mi no pe ri neal ex ci si on for 
rec tal can cer: the RE LA Pe ran do mi zed con trol led trial. Co lo rec tal Dis 2017;19(2):148-57.

Sta no je vić G, Kri vo ka pić Z. Ra re tu mors of the co lon and rec tum. In: Khan JS, ed. Co lo rec tal Can cer - 
Sur gery, Di ag no stics and Tre at ment Ri je ka: In Tech;2014:253-279. doi: 10.5772/56937.

Sta no je vić G, Ne sto ro vić M, Bran ko vić B, et al. Nec ro ti zing sof tis sue in fec ti ons of pe ri a nal and pe ri neal 
re gion - still let hal in fec tion. Srp Arh Ce lok Lek 2017;145(1-2):32-7.

Sta no je vic Z, Ne sto ro vic MD, Bran ko vic BR, et al. Pri mary co lo rec tal lympho ma: An over vi ew. World J 
Ga str o in test On col 2011;3(1):14-8.

Члан СЛД од 1996. На гра да СЛД 2015, град ска По дру жни ца Ниш 2015, за хвал ност 
Европ ског Дру штва ко ло прок то ло га за ор га ни за ци ју кон гре са у Бе о гра ду 2013. На ци о нал ни 
пред став ник Ср би је у Европ ском дру штву ко ло прок то ло га од 2011. до 2014.
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Ми ро слав (Пет ко) Сто ја но вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Ни шу од 2013.

Ро ђен је 1965 у Вра њу. Ме ди цин ски фа кул тет за вр шио је 1991. у Ни шу, спе ци ја ли за ци ју 
из хи рур ги је 1997, ужу спе ци ја ли за ци ју из ди ге стив не хи рур ги је 2009, ма ги сте ри јум 1994. Док
то ри рао на те му „Пре вен ци ја по пу шта ња пан кре а сноје ју нал не ана сто мо зе при ме ном фи
брин ског леп ка – екс пе ри мен тал на сту ди ја”, 1999. На чел ник је Оде ље ња за хи рур ги ју је тре, 
пан кре а са и жуч них пу те ва на Кли ни ци за ди ге стив ну хи рур ги ју Кли нич ког цен тра у Ни шу. 
Ре дов ни је про фе сор Mедицинског фа кул те та у Ни шу од 2013. Шеф је ка те дре и УНО Ур гент на 
ме ди ци на. Члан је ко ми си је за по ла га ње спе ци ја ли стич ког ис пи та из оп ште хи рур ги је. 

Аутор је укуп но 164 ра до ва, од че га две мо но гра фи је, 31 ра да на SCI ли сти. Аутор је 10 и 
ко а у тор 24 по гла вља у уни вер зи тет ским уџ бе ни ци ма. Са рад ник на три про јек та МНТР. 

Уса вр ша вао се у Па ри зу (2000, 2005. и 2007), Ма ри бо ру (2002), То ки ју (2003), Љу бља ни 
(2009), Ис тан бу лу (2011) и За гре бу (2014) у обла сти хи рур ги је је тре и пан кре а са. 

Зна чај ни ји ра до ви: 

Sto ja no vic M, Ra doj ko vic M, Je re mic L. Do u ble gi ant chro nic bi lo mas with la te pre sen ta tion-9 years af er 
cho lecystec tomy. Lan gen becks Arch Surg 2008;393(4):617-8. 

Stojanovic M, Radojkovic M, Jeremic LJM, et al. Malignant schwannoma of the pancreas involving 
transversal colon treated with en-bloc resection. World J Ga stro en te rol 2010;16 (1), 119-22. 

JD’Ha e se JG,…. Sto ja no vic M, et al. Sho uld ALPPS be Used for Li ver Re sec tion in In te r me di a te-Sta ge 
HCC? An nals of Sur gi cal On co logy 2016;23(4):1335-43. 

Bje lo vić M, Aygu a sa no sa J, Kim RD, Sto ja no vić M, et al. A Prospective, Randomized, Phase III Study to 
Evaluate the Efficacy and Safety of Fibrin Sealant Grifols as an Adjunct to Hemostasis as Compared to 
Cellulose Sheets in Hepatic Surgery Resections. J Ga stro in test Surg 2018;22(11):1939-49. 

Ra doj ko vic M, Mi ha i lo vic D, Sto ja no vic M, Ra doj ko vić D. Large retroperitoneal schwannoma: a rare 
cause of chronic back pain. J Int Med Res 2018;46(8):3404-10.

Aк тиван је члан СЛД у ко ме уче ству је пр вен стве но кроз рад Хи рур шке сек ци је СЛД, чи
ји је пот пред сед ник од 2019. Члан је сле де ћих удру же ња: ЈУ ЕХ, IHP BA, IAS GO, АSCO, IPC. 

До бит ник је Пла ке те СЛД за ор га ни за ци ју ску па „Хи рур шко ле че ње хро нич ног пан кре
а ти ти са“, 2007. и Пла ке те СЛД за мо но гра фи ју „Аб до ми нал на хи рур ги ја“, 2010.
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Еди та (Јо жеф) Сто кић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре до вни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи тет у Но вом Са ду од 2009.

За вр ши ла Ме ди цин ски фа кул тет у Но вом Са ду 1986. као нај бо љи сту дент ге не ра ци је и 
до би ла Го ди шњу на гра ду ДЛВСЛД и По ве љу СЛД. Док то ри ра ла на Ме ди цин ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду 1997 („Утицај специфичне дистрибуције масног ткива на развој метаболичких 
компликација гојазности“), спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не од 1994. а суб спе ци ја ли ста из ен
до кри но ло ги је од 1997. Ма стер еко но ми сте у обла сти здрав ства од 2019. ВД ди рек то ра Кли нич
ког цен тра Вој во ди не.

Струч но се уса вр ша ва ла у ви ше европ ских цен та ра, а 2004. до би ја зва ње Na ti o nal Fel low 
од стра не The Spe ci a list Cer ti fi ca tion of Obe sity Pro fes si o nal Edu ca tion (SCO PE) под по кро ви тељ
ством про јек та In ter na ti o nal and Euro pean As so ci a ti ons for the Study of Obe sity. 

Аутор и ко а у тор 460 ра до ва ко ји су ци ти ра ни 542 пу та, а 2017. ње но име се по ја ви ло у 10 
нај че шће ци ти ра них ра до ва. Са мо стал ни је аутор и уред ник три мо но гра фи је, аутор је по гла
вља у 20 књи га, уџ бе ни ка и мо но гра фи ја, ме ђу ко ји ма су и две ме ђу на род ног зна ча ја. Укљу че на 
је у 15 на уч ноис тра жи вач ких про је ка та, укљу чу ју ћи In ter reg IPA про грам пре ко гра нич не са
рад ње Хр ват ска – Ср би ја 20142021. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Per čić I, Uro še vić I, Sto kić E, To mić Na glić D, Mi lo še vić I. Febrile neutropenia induces changes in insulin 
sensitivity similar to obesity. Ac ta Clin Belg 2019;74(6):393-8.

Sto kic E, Ku pu si nac A, To mic-Na glic D, et al. Vi ta min D and Dysfun cti o nal Adi po se Tis sue in Obe sity 
(Aut hors’ Reply). An gi o logy 2017;68(6):561.

Sto kic E, Ro ma ni A, Ilin cic B, et al. Chro nic La tent Mag ne si um De fi ci ency in Obe sity Dec re a ses Po si ti ve 
Ef ects of Vi ta min D on Car di o me ta bo lic Risk In di ca tors. Cu rr Vasc Phar ma col 2018;16(6):610-7.

Sto kić E, Ku pu si nac A, To mić-Na glić D, et al. Obe sity and vi ta min D de fi ci ency: trends to pro mo te a mo re 
pro at he ro ge nic car di o me ta bo lic risk pro fi le. An gi o logy 2015;66(3):237-43.

Ku pu si nac A, Sto kić E, Ko va će vic I. Hybrid EANN-EA System for the Pri mary Esti ma tion of Car di o me-
ta bo lic Risk. J Med Syst 2016;40(6):138

Члан је Екс перт ске гру пе за го ја зност и Струч не ко ми си је за ен до кри но ло ги ју Ми ни стар
ства здра вља РС и пот пред сед ник Срп ског удру же ња за из у ча ва ње го ја зно сти. Члан је Уре ђи
вач ког од бо ра ча со пи са Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство и ча со пи са Ме ди цин ски пре глед 
као и SM Jo ur nal of Food and Nu tri ti o nal Di sor ders i Jo ur nal of Obe sity and Chro nic Di se a ses.
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Ива на (Пе тар) Ти мо ти је вић-Мар ко вић

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2000. 

Ро ђе на у Сви лајн цу 1945. Ме ди цин ски фа кул тет за вр ши ла 1971. у Бе о гра ду, спе ци ја ли
за ци ју из не у роп си хи ја три је 1977, ма ги сте ри јум 1977. а док тор ску ди сер та ци ју из би о ло шке 
пси хи ја три је: „Кли нич ки и би о хе миј ски мо дел афек тив них пси хо за и упо тре ба ли ти ју ма“ 
1983. Ужа спе ци ја ли за ци ја из кли нич ке фар ма ко ло ги је 1984. Управ ник Кли ни ке за пси хи ја три
ју КБЦ „Де ди ње“ (19881991), по моћ ник ди рек то ра за струч не по сло ве од 2002. до 2004. го ди не 
у Ин сти ту ту за мен тал но здра вље. Ре дов ни про фе сор на Ме ди цин ском фа кул те ту Ун вер зи те та 
у Бе о гра ду од 2000. 

Уса вр ша ва ња: Rigs ho spi ta let, Co pen ha gen, 1980; Mo ud slay Ho spi tal, и Lon don Ho spi tal, Me-
di cal Col le ge, St. Bart ho lo mews Ho spi tal, Lon don 1986; Co lum bia Uni ver sity, New York, 1988; Lon don 
Ho spi tal, Me di cal Col le ge, St. Bart ho lo mews Ho spi tal, Lon don 1990. Ру ко во ди лац у пет на уч ноис
тра жи вач ких про је ка та од 1970. до 2000. и са рад ник на јед ним про јек ту.

Об ја ви ла 191 ра до ва, ци ти ра на 173 пу та, Хиндекс 5. 

Зна чај ни ји ра до ви:

Ra kic Ig nja to vic A, Milj ko vic B, To do ro vic D, Ti mo ti je vic I, Po kra jac M. Moc lo be mi de mo not he rapy vs. 
com bi ned the rapy with val pro ic acid or car ba ma ze pi ne in de pres si ve pa ti ents: a phar ma co ki ne tic in ter-
ac tion study. Br J Clin Phar ma col 2009;67(2):199-208. 

Ti mo ti je vić I. Li ti jum i afek tiv ni po re me ća ji. Mo no gra fi ja. In sti tut za men tal no zdra vlje. Be o grad, 2007.

Ti mo ti je vić I, Pa u no vić VR. In stru men ti kli nič ke pro ce ne u psi hi ja tri ji. Mo no gra fi ja, tre će iz da nje. Na ša 
knji ga. Be o grad, 2011.

Ti mo ti je vić I. Psi ho far ma ko te ra pi ja – oda bra na po gla vlja. Monоgrafija Na ši da ni, Be o grad, 2011.

Ti mo ti je vić I, Stan ko vić Ž, To do ro vić M, et al. Or ga ni za tion of the Cen tral Ner vo us System. Psychi a tria 
Da nu bi na 2012;24,Suppl.3;326–30.

Екс перт за би о ло шку пси хи ја три ју и пси хо фар ма ко ло ги ју, Ми ни стар ства за на у ку, СРЈ 
1994, Члан Пси хи ја триј ске сек ци је СЛД од 1977, Срп ског фар ма ко ло шког дру штва, Fармак
отерапијске сек ци је СЛД, Ин тер на ци о нал ног удру же ња за ис тра жи ва ње ли ти ју ма, ECNP, WPA, 
EPA, Ме ђу на род не асо ци ја ци је кли нич ке фар ма ко ло ги је (IUP HAR) од 2010.

До бит ник је Пла ке те Срп ског ле кар ског дру штва (1998), На гра де Срп ског ле кар ског 
дру штва за на уч но ис тра жи вач ки рад (2015). До бит ник ECNP Award, Am ster dam (1997), По
ве ље Ин сти ту та за мен тал но здра вље „у знак за хвал но сти за ве ли ки и дра го це ни до при нос 
успе ху и раз во ју Ин сти ту та за мен тал но здра вље“ 2013.
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Вељ ко (Ра до ман) То до ро вић

По ча сни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка  
Срп ског ле кар ског дру штва од 2013. 

До цент Вој но ме ди цин ске ака де ми је  
Ми ни стар ства од бра не у Бе о гра ду од 2002. 

Ро ђен 1951. у се лу Ма лин ско, оп шти на Шав ник, Ре пу бли ка Цр на Го ра. Ме ди цин ски фа
кул тет у Бе о гра ду за вр шио 1975, спе ци ја ли за ци ју ин тер не ме ди ци не 1985, суб спе ци ја ли за ци ју 
из кли нич ке ток си ко ло ги је 1994. Док тор ску те зу „Зна чај ко рек ци је енер гет ског ме та бо ли зма 
ми о кар да у акут ним тро ва њи ма кар ди о ток сич ним ле ко ви ма“ од бра нио на Вој но ме ди цин
ској ака де ми ји у Бе о гра ду 2002. Рад ни век про вео у вој ном здрав стве ном си сте му: као ле кар 
у труп ној ам бу лан ти (19771981), спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не и ток си ко лог у Кли ни ци 
за ток си ко ло ги ју и кли нич ку фар ма ко ло ги ју ВМА (19851999), на чел ник исте кли ни ке (1999
2005), на чел ник Сек то ра за ле че ње и по моћ ник на чел ни ка ВМА за ле че ње (20052007) и на чел
ник Упра ве за вој но здрав ство Ми ни стар ства од бра не Ре пу бли ке Ср би је (20072011). Пен зи о
ни сан 2011. у чи ну бри гад ног ге не ра ла.

Струч но уса вр ша ва ње у Вој но ме ди цин ској ака де ми ји у Ле њин гра ду 1988. и 1989.
Ру ко во ди лац у јед ном (Ми ни стар ство од бра не) и са рад ник у два (Ми ни стар ство за на

у ку и за шти ту жи вот не сре ди не) ис тра жи вач ка про јек та. Аутор 177 об ја вље них ра до ва и ко а
у тор у 15 мо но гра фи ја. 

Зна чај ни ји ра до ви:

To do ro vić V, Dra go vić T, Ran đe lo vić S, Jok so vić D, Vu či nić S. Aspi ra ci o na bron hop ne u mo ni ja kao kom-
pli ka ci ja u akut nim tro va nji ma psi ho far ma ci ma. Voj no sa nit Pregl 1995;52:341-8.

To do ro vić V, Vu či nić S, Jo vić-Sto šić J, Ba bić G. Acu te mus hro om po i so ning. Arch To xi col Ki net Xe no bi ot 
Me tab 2000;8:37-44.

To do ro vić V. Ju bi lej za po što va nje: 170 go di na sa ni tet ske slu žbe Voj ske Sr bi je. Voj no sa nit Pregl 
2009;66(8):609-11.

To do ro vić V, Po po vić B. Od par ti zan skog sa ni te ta do sa ni tet ske slu žbe voj ske 1941-1945. Me di ja cen tar 
„Od bra na“, Be o grad. 2016.

To do ro vich V, Li tvi nen ko S, Shev co va G. Rus sian Red Cross So ci ety (Old Or ga ni za tion) and Rus sian Doc-
tors in Ser bia bet we en Two World Wars. Rus sian Abroad: Cha rity, Cul tu re, Sci en ce 2020;11(2):88-99.

Члан Срп ског ле кар ског дру штва (1981). Пред сед ник Сек ци је за ток си ко ло ги ју СЛД 
(20012005). Члан Удру же ња ток си ко ло га Ср би је, Европ ског удру же ња за вој ну ме ди ци ну и 
Бал кан ског ко ми те та вој не ме ди ци не. Члан Уре ђи вач ког са ве та (20022006) и пред сед ник Из
да вач ког са ве та (20072011) ча со пи са Вој но са ни тет ски пре глед. Члан Уре ђи вач ког од бо ра ча
со пи са Пе сти ци ди.
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Вла ди мир (Мир ко) Ча на да но вић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 2019.

Ро ђен 1969. у Но вом Са ду. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду за вр шио 
1995. Од 1996. за по слен у Кли нич ком цен тру Вој во ди не, Кли ни ка за оч не бо ле сти и Ме ди цин
ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Ма ги стар ску те зу од бра нио 2004, а док тор ску 
ди сер та ци ју „Про ме на ни воа сло бод них ра ди ка ла и ан ти ок си да на та код осо ба са се нил ном 
ка та рак том” 2008. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 

Уче сник је у два на уч ноис тра жи вач ка про јек та По кра јин ског се кре та ри ја та за на у ку и 
тех но ло шки раз вој АП Вој во ди не и Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре
пу бли ке Ср би је. 

Аутор је по гла вља у четири уџ бе ни ка, пре ко 100 на уч них ра до ва у до ма ћим и ме ђу на
род ним ча со пи си ма и мен тор шест док тор ских ди сер та ци ја од бра ње них на Ме ди цин ском фа
кул те ту у Но вом Са ду.

Зна чај ни ји ра до ви:

Ba bić N, Milj ko vić A, Ba ri šić S, Ča na da no vić V. Sta ge of gla u co ma da ma ge be fo re sur gery. Srp Arh Ce lok 
Lek 2019;147(5-6):360-3.

Ča na da no vić V, Ba bić N, Da vi do vic S, Milj ko vic A, Bru net S, Ba ri sic S. Out co me of ca ta ract sur gery in 
di a be tic pa ti ents. Med Pregl 2018;(7-8):217-21.

Ča na da no vić V, Jo va no vić S, Da vi do vić S, Oros A, Dži nić V, Ba ri šić S. In ci den ce of di a be tic eye di se a se in 
ac cor dan ce with du ra tion, glyce mic con trol, blood and ocu lar pres su re. Med Pre gled 2017;(11-12):353-8.

Ča na da no vić V, Tu šek-Lje še vić Lj, Milj ko vić A, Ba ri šić S, Be dov T, Ba bić N. Ef ect of di o de la ser cyclop-
ho to co a gu la tion in tre at ment of pa ti ents with re frac tory gla u co ma. Voj no sa nit Pregl 2015;72(1):16-20.

Ča na da no vić V, La ti no vić S, Ba ri šić S, Ba bić N, Jo va no vić S. Age re la ted chan ges of vi ta min C le vels in 
aqu e o us hu mo ur. Voj no sa nit Pregl 2015;72(9):823-6.

Члан је СЛД, пот пред сед ник Удру же ња оф тал мо ло га Ср би је, члан Европ ског удру же ња 
хи рур га ка та рак те, Удру же ња хи рур га ка та рак те Ср би је, Ко ми си је за сту ди је тре ћег сте пе на 
Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду, Ре дак циј ског од бо ра Ме ди цин ског пре гле да и Ac ta Op-
thal mo lo gi ca, као и на уч них и ор га ни за ци о них од бо ра струч них ску по ва и кон гре са.
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Или јас (Селимир) Чи на ра

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ви ши на уч ни са рад ник Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2011.

Ро ђен 1961. у Бе о гра ду. Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр шио 1985. 
Од 1991. за по слен на Кли ни ци за ва ску лар ну и ен до ва ску лар ну хи рур ги ју КЦС. Спе ци ја ли ста 
оп ште хи рур ги је од 1992, а суб спе ци ја ли ста ва ску лар не хи рур ги је од 2001. Ма ги стар ску те зу 
из обла сти ва ску лар не хи рур ги је од бра нио је 2000, а док тор ску ди се р та ци ју „По бољ ша ње ефи
ка сно сти фе мо родис тал них пре мо ште ња при ме ном АВ фи сту ле” 2006. на Ме ди цин ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду. 2015. сте као зва ње при ма ри  ју са. Од 2007. је на чел ник оде ље ња по лу ин
тен зив не не ге Кли ни ке за ва ску лар ну и ен до ва ску лар ну хи рур ги ју КЦС.

2007. за вр шио ба зич ни те чај ен до ва ску лар не ре кон струк ци је аор те (AAA EVAR with Ta-
lent Stens Graf), a 2001. го ди не пред Европ ским Бор дом за Груд ну и Кар ди о ва ску лар ну хи рур
ги ју сте као је зва ње спе ци ја ли сте кар ди о ва ску лар не хи рур ги је (FETCS).

Уче ство вао је као ис тра жи вач на јед ном до ма ћем и три ино стра на про јек та. Аутор је и 
ко а у тор у упре ко 134 ра до ва ци ти ра них 204 пу та. Аутор јед не књи ге и мо но гра фи је и ви ше 
по гла вља у уни вер зи тет ском уџ бе ни ку и књи га ма.

Зна чај ни ји ра до ви:

Či na ra IS, Da vi do vić LB, Ko stić DM, et al. Aor to Ca val Fi stu las: A re wi ev of eig hteen years ex pe ri en ce. 
Ac ta Chir Belg 2005;105(6):616-20.

Da vi do vić LB, Či na ra IS, Ile T, et al. Ci vil and war pe rip he ral tra u ma: re wi ev of risc  fac tors as so ci a ted 
with limb loss. Vas cu lar 2005;13(3):141-7.

Da vi do vić L, Mar ko vić M, Ko stić D, Či na ra IS, et al. Rup tu red ab do mi nal ane urysms: Fac tors in flu en-
cing early sur vi val. Ann Vasc Surg 2005;19(1):29-34.

Mar ko vić M, Da vi do vić L, Mak si mo vić Ž, Ko stić D, Či na ra IS, et al. Rup tu red ab do mi nal aor tic ane-
urysm. Pre dic tors of sur vi val in 229 con se cu ti ve sur gi cal pa ti ents. Herz 2004;29:123-9.

Da vi do vić L, Lo stić D, Ja ko vlje vić N, Pe ri šić M, Či na ra IS, et al. Ab do mi nal aor tic sur gery and hor shoe 
kid ney. Ann Vasc Surg 2004;18(6):725-28.

Члан је Срп ског ле кар ског дру штва од 1998. и ге нера лни се кре тар хи рур шке сек ци је 10 
го ди на, Удру же ња кар ди о ва ску лар них хи рур га, Удру же ња фле бо ло га, Удру же ња за ва ску лар ну 
хи рур ги ју и Удру же ња за Кар ди о ва ску лар ну и  То ра кал ну хи рур ги ју Ср би је.

Пред сед ник Ин тер на ци о на лог ко ле џа хи рур га за Ср би ју (ИЦС), Европ ског удру же ња 
ва ску лар не хи рур ги је и Кар ди о ва ску лар не хи у рур ги је. 

До бит ник је Гран Приа за пр ву успе шну ре план та ци ју це ле ру ке (1988), две Пла ке те 
СЛД, Ди пло ме и За хвал ни це.
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Вла дан (Пре драг) Чо кић

Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2016.

На уч ни са вет ник Ин сти ту та за ме ди цин ска  
ис тра жи ва ња Уни вер зи те та у Бе о граду од 2015.

Ро ђен 1971. у Бе о гра ду где је за вр шио Ме ди цин ски фа кул тет 1996. Ма ги стар ску те зу из 
ме ди цин ске ге не ти ке од бра нио је 2005. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду као и Док тор ску 
ди сер та ци ју из хе ма то ло ги је под на сло вом „Екс пре си ја ге на ма тич них ће ли ја хе ма то по е зе у 
хро нич ним ми је ло про ли фе ра тив ним бо ле сти ма” 2009. Спе ци ја ли ста Ин тер не ме ди ци не од 
2011. За по слен на Ин сти ту ту за ме ди цин ска ис тра жи ва ња oд 1998. Од 1999. до 2004. на по
сле ди плом ском уса вр ша ва њу при На ци о нал ним ин сти ту ти ма за здра вље (NIH) у Bet hes daи, 
САД, и 2008. при За во ду за ис пи ти ва ње хра не и ле ко ва (FDA), Bet hes da, САД. Од 2012. је пред
сед ник Етич ког од бо ра Ин сти ту та за ме ди цин ска ис тра жи ва ња, Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ру ко во ди лац два и са рад ник на пет на ци о нал них про је ка та Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја, као и Фон да за на у ку Ре пу бли ке Ср би је. Аутор 50 об ја вље них 
ра до ва штам па них у це ли ни. Ра до ви су ци ти ра ни 912 пу та пре ма ба зи Sco pus. Са рад ник на два 
ме ђу на род на про јек та (SCO PES, COST).

Зна чај ни ји ра до ви:

Čo kić VP, Smith RD, Be le slin-Čo kić et al. Hydroxyurea in du ces fe tal he mo glo bin by the ni tric oxi de-de-
pen dent ac ti va tion of so lu ble guanylyl cycla se. J Clin In vest 2003;111:231-9.

Čo kić VP, Be le slin-Čo kić BB, To mić M, et al. Hydroxyurea in du ces the eNOS-cGMP pat hway in en dot-
he lial cells. Blood 2006;108:184-91. 

Čo kić VP, An drić SA, Sto jil ko vić SS, et al. Hydroxyurea ni trosyla tes and ac ti va tes so lu ble guanylyl cycla se 
in hu man erythroid cells. Blood 2008;111:1117-23.

Čo kic VP, Smith RD, Bi an cot to A, et al. Glo bin ge ne ex pres si on in cor re la tion with G pro tein-re la ted ge-
nes du ring erythroid dif e ren ti a tion. BMC Ge no mics 2013;14:116. 

Čo kić VP, Kec ma no vić M, Zgo nja nin Bo sić D, et al. A com pre hen si ve mu ta tion study in wi de de ep-ro o-
ted R1b Ser bian pe di gree: mu ta tion ra tes and ma le re la ti ve dif e ren ti a tion ca pa city of 36 Y-STR mar kers. 
Fo ren sic Sci Int Ge net 2019;41:137-44.

Члан СЛД од 2006. го ди не и Euro pean He ma to logy As so ci a tion (EHA) 20092017. Ко пред се да
ва ју ћи Европ ског удру же ња за ми је ло про ли фе ра тив не нео пла зме (MPN&MPNr-Euro Net) од 2019.
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Ван ред ни члан Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Срп ског ле кар ског дру штва од 2019.

Ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 2010.
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2013;43:404-11. 

So bic Sa ra no vic DP, Ni ki to vic M, Sa ponj ski J, et al. Post-tre at ment FDG PET/CT pre dicts pro gres sion-
free sur vi val in young pa ti ents with small ro und blue cell tu mors: Ewing Sar co ma and PNET. Eur J Ra diol 
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