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ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ АУТОРА 

(аутори су наведени према редоследу радова) 
 

Др Александар Недок (1925), Медицински факултет, спе-
цијалиста Интерне медицине, доктор медицинских наука, научни 
саветник, примаријус, редовни члан Академије Медицинских на-
ука СЛД, редовни члан Академије наука у New Yorku. 

Мр Милисав Секулић (1935), генералмајор у пензији, Вој-
на академија, Виша војна академија, Школа народне одбране, По-
литичка школа ЈНА, Филозофски факултет. 

Др Бранислав Поповић (1931), генералмајор у пензији, Ме-
дицински факултет, специјалиста Опште медицине, Школа наци-
оналне одбране, Начелник СнУ ССНО, Почасни члан АМН СЛД. 

Проф. др Миодраг Јевтић (1956), генерал-мајор, Медицин-
ски факултет, специјалиста Опште и васкуларне хирургије, док-
тор медицинских наука, Начелник ВМА. 

Проф. др Брана Димитријевић (1939), Стоматолошки фа-
култет, http://www.branadimitrijevic.com./ 

Др Драган Микић (1957), пуковник, Медицински факултет, 
доктор медицинских наука, специјалиста за инфективне и троп-
ске болести, начелник Одељења Клинике за инфективне и троп-
ске болести ВМА, ванредни професор. 

Др Радован Чеканац (1957), пуковник, Медицински факул-
тет, доктор медицинских наука, специјалиста епидемиологије, на-
челник Института за епидемиологију Сектора за превентивну ме-
дицинску заштиту ВМА, доцент. 

Др Будимир Павловић (1929), Медицински факултет, док-
тор медицинских наука, примаријус, редовни члан АМН СЛД, ку-
стос Музеја српске медицине СЛД. 

Др Вукашин Антић (1958), Медицински факултет, специјали-
ста Опште хирургије, шеф Хируршког одељења болница – Врање.  

Др Жарко Вуковић (1930-2009) Медицински факултет, 
специјалиста социјалне медицине, Шеф службе Геронтологије 



379 

Савезног завода за здравствену заштиту, Носилац награде СЛД 
"Велики печат", почасни члан Академије медицинских наука 
СЛД 

Мр. Лука Николић (1954), потпуковник у пензији, Војна 
академија. Факултет политичких наука. 

Др Јово Зељковић (1949), пуковник у пензији, Медицински 
факултет, специјалиста Социјалне медицине, начелник Архива 
санитетске службе ВМА. 

Проф. др Небојша Станковић (1951), пуковник, Медицин-
ски факултет, специјалиста Хирургије, доктор медицинских нау-
ка, начелник Клинике за општу и васкуларну хирургију ВМА. 

Др Јован Младеновић (1973), Медицински факултет, Епи-
демиолог, Институт за епидемиологију Сектора за превентивну 
медицинску заштиту ВМА. 

Др Јован Максић (1959), пуковник, Медицински факултет, 
специјалиста Опште медицине, Управа за војно здравство Мини-
старства одбране. 

Доц. др Вељко Тодоровић (1951), бригадни генерал, Меди-
цински факултет, специјалиста Интерне медицине, начелник 
Управе за војно здравство МО. 

Др Милан Јовановић (1976), капетан, Медицински факул-
тет, специјализација Хирургије, Клиника за општу и васкуларну 
хирургију ВМА. 

Др Мирослав Видановић (1958), потпуковник, Медицин-
ски факултет, специјалиста Опште медицине, начелник Архива 
санитетске службе ВМА, начелник Центра за хитну помоћ ВМА. 


