
ТАЧКА 7.  

 

 

ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА САСТАВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИПРЕМАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР: 

 

 

7.1. 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 Универзитета у Крагујевцу, председник 

- проф. др Владимир Чанадановић , редовни професор за ужу научну област 

Офталмологија Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, члан 

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

Медицинског факултета Универзитета у Нишу, члан 

 

 

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

Патолошка физиологија 

 

- проф. др Снежана Живанчевић Симоновић, редовни професор за ужу научну област 

Патолошка физиологија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 

председник 

- проф. др Александар Ђукић, редовни професор за ужу научну област Патолошка 

физиологија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

-  проф. др Данијела Вучевић, редовни професор за ужу научну област Патолошка 

физиологија  Медицинског факултета Универзитета у Београду, члан 

 

 

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

Патолошка физиологија 

 

- проф. др Владимир Јуришић, редовни професор за ужу научну област Патолошка 

физиологија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

- проф. др Горана Митић, редовни професор за ужу научну област Патолошка 

физиологија Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, члан 

-  проф. др Немања Здравковић, ванредни професор за ужу научну област Патолошка 

физиологија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу , члан 



7.4. наставника у звању  доцента за ужу научну област Хирургија 

 

- проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

- проф. др Берислав Векић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

- проф. др Жељко Лаушевић, редовни професор за ужу научну област Хирургија 

Медицинског факултета  Универзитета у Београду , члан 

 

 

7.5. наставника у звању  доцента за ужу научну област Дерматовенерологија 

 

-  доц. др Ана Равић Николић, доцент за ужу научну област Дерматовенерологија 

Факултета Медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, председник 

-  доц. др Весна Миличић, доцент за ужу научну област Дерматовенерологија 

Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, члан 

- проф. др Драган Јовановић, редовни професор за ужу научну област 

Дерматовенерологија  Медицинског факултета Универзитета у Нишу, члан 

 

 

7.6. наставника у звању  доцента за ужу научну област Статистика и информатика 

 

- проф. др Небојша Здравковић, редовни професор за ужу научну област Медицинска 

статистика и информатика Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник 

-   проф. др Миодраг Стојановић, ванредни професор за ужу научну област Медицинска 

статистика и информатика Медицинског факултета Универзитета у Нишу, члан 

-    доц. др Иван Солдатовић, доцент за ужу научну област Медицинска статистика и 

информатика Медицинског факултета Универзитета у Београду, члан 

 

 

                       

 


