
ТАЧКА 6. 

 

 

ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА САСТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ 

ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР: 

 

 

 

6.1. наставника у звању редовног или ванредног професора  за ужу научну област 

Офталмологија 

 

- Проф. др Мирјана Јанићијевић Петровић, редовни професор за ужу научну област 

Офталмологија  Факултета медицинских наука Универзитет у Крагујевцу, председник  

- Проф. др Мирослав Вукосављевић, редовни професор за ужу научну област 

Офталмологија,  Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета 

одбране у Београду,  члан 

- Проф. др Предраг Јовановић, редовни професор за ужу научну област 

Офталмологија,  Медицинског факултету Универзитет у Нишу, члан  

 

 

6.2. наставника у звању  редовног или ванредног професор за ужу научну област 

Медицинска биохемија 

 

- Проф. др Марина Митровић, редовни професор за ужу научну област Биохемија 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (изабрана 9.12.2018. год) – 

председник, 

- Проф. др Ивана Стојановић, редовни професор за ужу научну област Биохемија 

Медицинског факултета Универзитета у Нишу (изабрана 2016. године) – члан,  

- Проф. др Татјана Јевтовић Стојменов, редовни професор за ужу научну област 

Биохемија  Медицинског факултета Универзитета у Нишу (изабрана 2018. године) – члан. 

 

 

6.3. наставника у звању  ванредног професора или доцента за ужу научну област 

Медицинска биохемија 

 

- Проф. др Марина Митровић, редовни професор за ужу научну област Биохемија 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (изабрана 9.12.2018. год) 

председник, 

- Проф. др Маријана Станојевић Пирковић, ванредни професор за ужу научну област 

Биохемија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (изабрана 2020. 

године) члан, 

- Проф. др Јелена Башић, ванредни професор за ужу научну област Биохемија  

Медицинског факултета Универзитета у Нишу (изабрана 2020. године) члан. 

 

 

 

 

 



6.4. наставника у звању  ванредног професора или доцента за ужу научну област 

Радиологија 

 

- Проф. др Јовица Шапоњски, ванредни професор за ужу научну област Радиологја 

Медицински факултет у Београду, председник 

- Проф. др Драган Машуловић, редовни професор за ужу научну област Радиологја 

Медицински факултет у Београду, члан 

- Проф. др Дејан Петровић, редовни професор за ужу научну област Интерна 

медицина Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу , члан 

 

 

6.5. наставника у звању  доцента за ужу научну област Неурологија 

 

-  Проф. др Гордана Тончев, редовни професор за ужу научну област Неурологија 

Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, председник 

-  Доц. др Катарина Весић, доцент за ужу научну област Неурологија Факултета 

медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, члан 

- Проф. др Слободан Војиновић, редовни професор за ужу научну област 

Неурологија  Медицинског факултета Универзитета у Нишу, члан 

 

6.6. наставника у звању  доцента за ужу научну област Хирургија 

 

- Проф. др Мирослав Стојадиновић, редовни професор за ужу научну област 

Хирургија Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, председник 

- Проф. др Бранко Ристић, редовни професор за ужу научну област Хирургија 

Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, члан 

- Доц. др Синиша Дучић, доцент ужу научну област Хирургија Медицинског 

факултета, Универзитета у Београду, члан 

 

 


