
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име и презиме  Немања М. Ненезић 
Звање Предавач 
Назив институције у  којој наставник ради са 
пуним  или непуним радним временом и од када 

Aкадемија васпитачко-медицинских струковних студија Одсек 
Ћуприја; пуно радно време 100%;  од фебруара 2019.год. 

Ужа научна односно уметничка област Интерна медицина 
Академска каријера 

 Година  Институција  Научна или 
уметничка област  

Ужа научна, уметничка 
или стручна област 

Избор у звање 2018. 
Aкадемија васпитачко-
медицинских струковних 
студија Одсек Ћуприја  

Медицина Интерна медицина 

Докторат  

На 3. години Докторских 
академских студија на 
Медицинском факултету 
Војномедицинске 
Академије у Београду 

Медицина Фармакологија и 
токсикологија 

Субспецијализација (ужа 
специјализација) 
Специјализација  

2016. 
2014. 

Војномедицинска 
Академија у Београду 
Војномедицинска 
Академија у Београду 

Медицина 
Медицина 

Eндокринологија  
Интерна медицина 

Магистратура     

Мастер     

Диплома 2006. Медицински факултет у 
Београду Медицина  

Списак предмета за  које  је наставник акредитован на првом или другом степену студија 

Р.Б. Ознака 
предмета Назив предмета      Вид 

наставе Назив студијског програма  Врста 
студија  

1. СБ1208 Интерна медицина П Струковна медицинска сестра бабица ОСС 

2. СБ2319 Здравствена нега у интерној 
медицини П+A Струковна медицинска сестра бабица ОСС 

3. СФ1106 Ургентна стања П Струковни физиотерапеут ОСС 
4. СФ2313 Интерна медицина П Струковни физиотерапеут ОСС 
5. СМ2315 Интерна медицина са патологијом П Струковна медицинска сестра  ОСС 

6. СМ2426 Здравствена нега у интерној 
медицини П + А Струковна медицинска сестра  ОСС 

7. СМ3530 Интегративна онкологија П + А Струковна медицинска сестра  ОСС 
8. СМ3624 Кућна нега П Струковна медицинска сестра ОСС 
9.      
10.      

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  

Diabetes mellitus - factors that contribute to the occurrence, diagnosis and management of disease; Čizmić 
Milica, Ristic Petar, Đuran Zoran, Karajović Jelena, Nenezić Nemanja; Vojnosanitetski pregled, 2017 OnLine-First 
(00):126-126 
Details  Full text (  535 KB)  https://doi.org/10.2298/VSP170620126C 

2.  

Effect of vitamin D on proteinuria, lipid status, glicoregulation and C-reactive protein in patients with type-2 
diabetes mellitus; Petrović Marijana, Dragović Tamara, Petrović Stanko, Obrenčević Katarina, Rančić Nemanja, 
Đurašinović Tatjana, Petrović Dejan, Ignjatović Ljiljana, Rabrenović Violeta, Nenezić Nemanja, Marinković Dejan, 
Maksić Đoko,  Vojnosanitetski pregled 2018 OnLine-First Issue 00, Pages: 113-113 
https://doi.org/10.2298/VSP180525113P 
Full text (  470 KB) 

3.  

Role and importance of elastography in the diagnosis of differentiated thyroid carcinomas regarding the clinical, 
echosonographic, biochumoral and cytological examination and correlation of these results with definitive pH 
finding. -retrospective study 
Kiković Saša, Marinković Dejan M., Ristić Petar, Karajović Jelena, Kuzmić-Janković Snežana, Đuran Zorana, Čizmić 
Milica, Kovačević Božidar, Nenezić Nemanja, Hajduković Zoran 
Vojnosanitetski pregled, 2019 OnLine-First (00):109-109 
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Details  Full text (  800 KB)  https://doi.org/10.2298/VSP190704109K 
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 3 (три) 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања  

-Тренинг програм о фундаменталним принципима терапије инсулинском пумпом, 2015.год.- 
Insulin Pump School, Academia Medical Education. Medtronic, Beograd 2015.; 
-Сертификат о похађању Првог регионалног форума о дијатесу у Ровињу, 2015.год.; 
-Сертификат о завршеној обуци за ултрасонографију штитасте жлезде, абдомена и меких 
ткива врата у КЦС, Медицински факултет Београд, 2014.год. 

Други подаци које сматрате релевантним 
- Међународна FOCUS студија у Србији и Румунији, 2017.год.:: 
Истраживач у клиничкој студији „Опсервациона неинтервенцијска студија за процену профила пацијената у време 
увођења савремене терапије уз метформин и усаглашеност терапијским очекивањима између пацијената и лекара у 
лечењу дијабетеса типа 2 у Србији и Румунији “. 
- Активно учествовао у организацији два међународна Конгреса-BMMC (Balkan Military Medical Committee) у Београду 
2012.год. и 2017.год. (17. i 22. конгрес). 
- ACROSS T2D (The Academy for Cardiovascular Risk, Outcomes and Safety Studies in Type 2 Diabetes) у Будимпешти на 
тему „Кардиоваскуларна протекција у типу 2 дијабетеса“, 2016.г. 
- Јуна 2018.г. био сам предавач и држао радионице у оквиру Националног симпозијума у организацији Српског 
апотекарског друштва под називом „Медикаментна неинсулинска терапија у типу 2 дијабетеса“, који је био акредитован 
од стране Лекарске коморе Србије у оквиру КМЕ под бројем A-1-1395/18. 
- Новембра 2018.г. био сам предавач и држао радионице у оквиру Националног симпозијума у организацији Српског 
апотекарског друштва под називом „Увођење и интензивирање инсулинске терапије у типу 2 дијабетеса“, који је био 
акредитован од стране Лекарске коморе Србије у оквиру КМЕ под бројем A-2126/18. 
- Септембра 2019.г. сам учествовао на 14. Конгресу фармаколога и 4. Конгресу клиничке фармакологије Србије са 
међународним учешћем са постер презентацијом под називом: BEHAVIOURAL PROFILE OF 
DEHYDROEPIANDROSTERONE ASSESSED BY ELEVATED PLUS MAZE. Nemanja Nenezić 1, Dubravka Švob Štrac 2, 
Janko Samardžić 3 
-Проглашен и похваљен за најбољег студента Медицинског факултета Универзитета у Београду на V години студија. За 
време студирања уврштен сам међу 100 најбољих студената завршних година студија свих факултета у Србији (био сам 
10. на тој листи). Положио специјалистички и субспецијалистички испит на Војномедицинској Академији са највишом 
одличном оценом. Тема завршног субспецијалистичког рада: „Савремено схватање улоге витамина Д у метаболичком 
синдрому и типу 2 шећерне болести“.  
-За време дугогодишњег рада у Војномедицинској Академији стекао огромно и значајно искуство у лечењу изузетно 
компликованих интернистичких болести. 
-Септембра 2016.год. сам одликован од стране министра одбране војном споменицом и захвалницом за учешће у 
активности „Заједничког медицинског ангажовања на територији Јужне Србије“, где је учествовало медицинско особље 
Војске Србије и Копнених и Ваздухопловних снага Националне Гарде Охаја. 
-Учествовао сам у експертском Округлом столу у организацији Boehringer Ingelheim са темом „Да ли је дијабетес само 
шећерна болест“ у Београду. 
-Бројни конгреси у земљи и иностранству. 
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