
ТАЧКА 10. 

 

 

ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА САСТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ 

ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР: 

 

 

 

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

Дечја и превентивна стоматологија 

 

- проф. др Дејан Марковић, редовни професор  за ужу научну област Стоматолошке 

науке-дечја превентивна стоматологија Стоматолошког факултета  Универзитета у 

Београду, председник 

-  проф. др Мирјана Ивановић, редовни професор  за ужу научну област Стоматолошке 

науке-дечја превентивна стоматологија Стоматолошког факултета  Универзитета у 

Београду, члан 

- проф.др Марија Игић, редовни професор за ужу научну област Превентивна и дечја 

стоматологија Медицинског факултета  Универзитета у Нишу, члан 

 

 

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

Генетика 

 

- проф. др Оливера Милошевић Ђорђевић, редовни професор за ужу научну област Генетика 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

- проф. др Вера Буњевачки, редовни професор за ужу научну област Хумана генетика 

Медицинског факултета Универзитета у Београду, члан 

- проф. др Ивана Новаковић , редовни професор за ужу научну област Хумана генетика 

Медицинског факултета Универзитета у Београду, члан 

 

 

10.3 наставника у звању  ванредног професора или доцента  за ужу научну област 

Радиологија 

 

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

Медицинског факултета Универзитета у Београду , председник 

- проф. др Драган Сагић, редовни професор за ужу научну област Радиологија Медицинског 

факултета Универзитета у Београду, члан 

- проф. др Виктор Тил , редовни професор за ужу научну област Радиологија Медицинског 

факултета Универзитета у Новом Саду, члан 

 

10.4  наставника у звању  доцента  за ужу научну област Дечја и превентивна 

стоматологија 

 

- проф. др Андријана Цветковић, ванредни професор за ужу научну област Дечја и 

превентивна стоматологија Медицинског факултета Универзитета у Приштини, са 

привременим седиштем у Косовској Митровици -председник  

- проф. др Иван Тушек, ванредни професор за ужу научну област Дечја и превентивна 

стоматологија Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, члан 



- проф. др Бојана Давидовић, ванредни професор  ужу научну област Дечја и превентивна 

стоматологија Медицинског факултета у Фочи Универзитета у Источном Сарајеву, члан  


