
ТАЧКА 6. 

 

 

 

ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА САСТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ 

ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР: 

 

 

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

Гинекологија и акушерство 

- проф. др Слободан Арсенијевић, редовни професор за ужу научну област Гинекологија и 

акушерство Факултета медицинских наука у Крагујевцу  

- проф. др Александар Живановић, редовни професор за ужу научну област Гинекологија и 

акушерство Факултета медицинских наука у Крагујевцу  

- проф. др Тихомир Вејиновић, редовни професор за ужу научну област Гинекологија и 

акушерство Медицинског факултета у Новом Саду 

 

6.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Физиологија 

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

Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

- проф. др Гвозден Росић, редовни професор за ужу научну област Физиологија Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу 

- проф. др Драган Ђурић, редовни професор за ужу научну област Физиологија Медицинског 

факултета у Београду 

 

6.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија 

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

медицинаких наука у Крагујевцу 

- проф. др Бранко Ристић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија Факултета 

медицинаких наука у Крагујевцу 

- проф. др Зоран Благојевић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија Медицинског 

факултета у Београду 

 

6.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармацеутска хемија 

- доц. др Гордана Радић, доцент за ужу научну област Фармацеутска хемија Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу 

- проф. др Ратомир Јелић, ванредни професор за ужу научну област Фармацеутска хемија 

Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

- проф. др Зорица Вујић, редовни професор за ужу научну област Фармацеутска хемија 

Фармацеутског факултета у Београду 

 

 

6.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармацеутска хемија 

- доц. др Гордана Радић, доцент за ужу научну област Фармацеутска хемија Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу 

- проф. др Ратомир Јелић, ванредни професор за ужу научну област Фармацеутска хемија 

Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

- проф. др Зорица Вујић, редовни професор за ужу научну област Фармацеутска хемија 

Фармацеутског факултета у Београду 
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6.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Когнитивна психологија 

- проф. др Дарко Хинић, ванредни професор за ужу научну област Психологија Природно-

математичког факултета у Крагујевцу и Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу 

- проф. др Радмила Миловановић, редовни професор за ужу научну област Медицинска 

психологија Факултета педагошких наука у Јагодини 

- доц. др Мирјана Беара, доцент за ужу научну област Психологија Државног Универзитета у 

Новом Пазару 
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6.7. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Неорганска 

хемија 

- проф. др Срећко Трифуновић, редовни професор за ужу научну област Неорганска хемија 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

- проф. др Тибор Сабо, редовни професор за ужу научну област Општа и неорганска хемија 

Хемијског факултета у Београду 

- проф. др Гордана Поповић, редовни професор за ужу научну област Општа и неорганска 

хемија Фармацеутског факултета у Београду 

 

6.8. наставника у звању доцента за ужу научну област Биохемија 

- проф. др Иванка Зелен, ванредни професор за ужу научну област Биохемија Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу 

- проф. др Марина Митровић, ванредни професор за ужу научну област Биохемија Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу 

- проф. др Иван Дожић, ванредни професор за ужу научну област Општа и орална биохемија 

Стоматолошког факултета у Београду 

 

6.9. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармацеутска хемија 

- доц. др Гордана Радић, доцент за ужу научну област Фармацеутска хемија Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу 

- проф. др Ратомир Јелић, ванредни професор за ужу научну област Фармацеутска хемија 

Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

- проф. др Зорица Вујић, редовни професор за ужу научну област Фармацеутска хемија 

Фармацеутског факултета у Београду 

 


