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 Седници присуствују следећи чланови Комисије за стицање научних  

звања: 

 

 Др Станислава Стошић-Грујичић, председник 

 Академик проф. др Зоран Поповић, заменик председника, 
 

 Др Бранка Васиљевић, члан, 

 Доп. члан САНУ проф. др Слободан Грубачић, члан, 

 Др Алекса Зејак, члан, 

 Проф. др Ђорђе Игњатовић, члан,    

 Др Ђурђица Јововић, члан,  

 Проф. др Милорад Кураица, члан, 

 Проф. др Зоран Кесеровић, члан, 

 Др Зорица Николић, члан, 

 Др Радмила Радић, члан, 

 Проф. др Павле Секеруш, члан, 

 Др Јован Ћирић, члан 

 

 Одсутни чланови: 

 

 Проф. др Бојан Бабић, члан, 

 Проф. др Татјана Симић, члан, 

 

 

 

  

                                                 
* по азбучном реду 

** а) известилац о кандидату на матичном научном одбору  
     б) потписник извештаја 
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  За рад на седници усвојен је следећи: 

 
 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Усвајање записника дванаесте седнице Комисије за стицање научних 

звања, 

 

2. Разматрање захтева института и факултета за доношење одлука о 

испуњености услова за стицање научних звања, 

 

3. Разно. 

 

 

Тачка 1. 

 

 Записник дванаесте седнице Комисије усвојен је једногласно. 

 

  

Тачка 2. 

 

  1. Захтев Економског института а.д. у Београду за доношење одлуке 

о испуњености услова да др Тамара Рајић стекне научно звање научни сарадник.   

                         
                        У расправи је учествовао др Иван Николић, н. сарадник Економског 

института а.д. у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани др Јанко 

Цвијановић, н. саветник Економског института а.д. у Београду. 

 

  Известилац: др Јован Ћирић, н. саветник 

 

  Комисија је констатовала да др Тамара Рајић испуњава услове из члана 

70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 

110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. Правилника о 

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за стицање научног звања 

научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у 

складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним 

мишљењем Матичног научног одбора за друштвене науке, па је једногласно донела 

одлуку да др Тамара Рајић испуњава услове за стицање научног звања научни 

сарадник. 

 

 2. Захтев Економског института а.д. у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Снежана Димитријевић стекне научно звање научни 

сарадник.   
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                       У расправи је учествовао др Јанко Цвијановић, н. саветник Економског 

института а.д. у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани проф. др 

Бранивоје Тимотић, ред. проф. Факултета медицинских наука у Крагујевцу. 

 

                       Известилац: др Јован Ћирић, н. саветник 

  

                       Захтев ће се разматрати поново након што буде достављен Извештај о 

кандидату и резиме извештаја са извршеном прекатегоризацијом наведених радова. 

 

   

 3. Захтев Института „Михајло Пупин“ д.о.о. у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Сања Поповић-Пантић стекне научно звање 

научни сарадник.   

                                          
                        У расправи су учествовали: др Ђуро Кутлача, н. саветник Института 

„Михајло Пупин“ д.о.о. у Београду и др Јанко Цвијановић, н. саветник Економског 

института а.д. у Београду. 

 

  Известилац: проф. др Ђорђе Игњатовић, ред. проф.  

 

  Комисија је констатовала да др Сања Поповић-Пантић испуњава услове 

из члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник 

РС", број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за друштвене науке, 

па је једногласно донела одлуку да др Сања Поповић-Пантић испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

 

                    

                        4. Захтев Института за међународну политику и привреду у Београду 

за доношење одлуке о испуњености услова да др Марко Новаковић стекне научно 

звање научни сарадник.   

                          

                        У расправи је учествовао др Драган Ђукановић, в. н. сарадник Института 

за међународну политику и привреду у Београду. Седници није присуствовао уредно 

позвани проф. др Александар Ћирић, ред. проф. Правног факултета у Нишу. 

 

                        Известилац: др Јован Ћирић, н. саветник 

  

 Комисија је констатовала да др Марко Новаковић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за друштвене науке, 
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па је једногласно донела одлуку да др Марко Новаковић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

 

                       5. Захтев Института за међународну политику и привреду у Београду 

за доношење одлуке о испуњености услова да др Михајло Вучић стекне научно 

звање научни сарадник.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        У расправи је учествовао проф. др Бранислав Ђорђевић, ванр. проф., 

Институт за међународну политику и привреду у Београду. Седници није присуствовао 

уредно позваи проф. др Александар Ћирић, ред. проф Правног факултета у Нишу. 

 

 Известилац: др Јован Ћирић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Михајло Вучић испуњава услове из члана 

70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 

110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. Правилника о 

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за стицање научног звања 

научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у 

складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним 

мишљењем Матичног научног одбора за друштвене науке, па је једногласно донела 

одлуку да др Михајло Вучић испуњава услове за стицање научног звања научни 

сарадник. 

 

 6. Захтев Института за упоредно право у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Снежана Стојановић стекне научно звање 

научни сарадник.                                                
                       

                         У расправи је учествовала др Мина Зиројевић Фатић, н. сарадник 

Института за упоредно право у Београду. Седници није присуствовао  проф. др 

Александар Ћирић, ред. проф. Правног факултета у Нишу. 

    

                        Известилац: проф. др Ђорђе Игњатовић, ред. проф. 

 

                        Комисија је констатовала да др Снежана Стојановић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за друштвене науке, 

па је једногласно донела одлуку да др Снежана Стојановић испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

 

 7. Захтев Института за књижевност и уметност у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Драган Хамовић стекне научно 

звање виши научни сарадник.   
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                        У расправи су учествовали: проф.др Душан Иванић, ред. проф. 

Филолошког факултета у Београду и  проф. др Јован Делић, ред. проф. Филолошког 

факултета у Београду 

 

                        Известилац: проф. др  Павле Секеруш, ред. проф. 

 

                        Комисија је констатовала да др Драган Хамовић испуњава услове из 

члана 70. става 6. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања виши научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за језик и 

књижевност, па је једногласно донела одлуку да др Драган Хамовић испуњава услове 

за стицање научног звања виши научни сарадник. 

 

 8. Захтев Института за књижевност и уметност у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Тијана Тропин стекне научно звање 

научни сарадник.   

                                   

                         У расправи је учествовао проф. др Јелена Новаковић, ред. проф. 

Филолошког факултета у Београду и др Бојан Јовић, н. саветник Института за 

књижевност и уметност у Београду. 

 

 Известилац: проф. др  Павле Секеруш, ред. проф. 

  

  Комисија је констатовала да др Тијана Тропин испуњава услове из члана 

70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 

110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. Правилника о 

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за стицање научног звања 

научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у 

складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним 

мишљењем Матичног научног одбора за језик и књижевност, па је једногласно донела 

одлуку да др Тијана Тропин испуњава услове за стицање научног звања научни 

сарадник. 

  

   9.   Захтев Института за књижевност и уметност у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Александар Новаковић стекне 

научно звање научни сарадник.            
                         

                           У расправи је учествовао проф. др Милош Ковачевић, ред. проф. 

Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, уместо уредно позване проф. др 

Невене Даковић, ред. проф. Факултета драмских уметности у Београду. Седници није 

присуствовао уредно позвани проф. др Небојша Ромчевић, ред. проф. Факултета 

драмских уметности у Београду. 

 

                          Известилац: проф. др  Павле Секеруш, ред. проф 
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                          Комисија је констатовала да др Александар Новаковић испуњава услове 

из члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник 

РС", број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, није 

се сагласила са негативним мишљењем Матичног научног одбора за језик и 

књижевност, па је једногласно донела одлуку да Александар Новаковић испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 

   

   10. Захтев Института за српски језик САНУ у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Данијела Станић стекне научно звање научни 

сарадник.   

  

                          У расправи је учествовао проф. др Милош Ковачевић, ред. проф. 

Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу уместо уредно позваног проф. др 

Видана Николића, ред. проф. Учитељског факултета у Ужицу. Седници није 

присуствовала уредно позвана др Весна Ломпар, доцент Филолошког факултета у 

Београду 

 

   Известилац: проф. др Слободан Грубачић, ред. проф.  

 

                          Комисија је констатовала да др Данијела Станић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за језик и 

књижевност, па је једногласно донела одлуку да др Данијела Станић испуњава услове 

за стицање научног звања научни сарадник. 

  

 11. Захтев Института за српски језик САНУ у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Марина Спасојевић стекне научно звање 

научни сарадник.   

                         

                         У расправи су учествовали: проф. др Милош Ковачевић, ред. проф. 

Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу. Седници није присуствовала уредно 

позвана др Весна Ломпар, доцент Филолошког факултета у Београду 

. 

            Известилац: проф. др Слободан Грубачић, ред. проф.  

 

                       Комисија је констатовала да др Марина Спасојевић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 
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научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за језик и 

књижевност, па је једногласно донела одлуку да др Марина Спасојевић испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 

  

 12. Захтев Института за новију историју Србије у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Јеленa Рафаиловић стекне научно 

звања научни сарадник.   

 

                        У расправи су учествовали: др Коста Николић, н. саветник Института за 

савремену историју у Београду и др Олга Манојловић Пинтар, в.н. сарадник Института 

за новију историју Србије у Београду, уместо проф. др Милана Ристовића, ред. проф. 

Филозофског факултета у Београду. 

 

                        Известилац: проф. др  Павле Секеруш, ред. проф 

 

                        Комисија је констатовала да др Јеленa Рафаиловић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за историју, 

археологију и етнологију, па је једногласно донела одлуку да др Јеленa Рафаиловић 

испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

 13. Захтев Института за новију историју Србије у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Далибор Велојић стекне научно 

звање научни сарадник.   

 

                        У расправи су учествовали: др Драган Богетић, н. саветник Института за 

савремену историју у Београду и др Александар Стојановић, н. саветник Института за 

новију историју Србије у Београду уместо уредно позваног проф. др Љубодрага 

Димића, ред. проф. Филозофског факултета у Београду. 

 

                        Известилац: проф. др Слободан Грубачић, ред. проф. 

 

                        Комисија је констатовала да др Далибор Велојић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за историју, 

археологију и етнологију, па је једногласно донела одлуку да др Далибор Велојић 

испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 
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  14. Захтев Института за молекуларну генетику и генетичко 

инжењерство у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Гордана 

Никчевић стекне научно звање научни саветник.   

  

                        У расправи су учествовали: проф. др Јелена Милашин, ред. проф. 

Стоматолошког факултета у Београду и  др Соња Павловић, н. саветник Института за 

молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду. 

. 

                         Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Гордана Никчевић испуњава услове из 

члана 70. става 7. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни саветник и да је поступак за стицање наведеног научног 

звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се 

са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за биологију, па је једногласно 

донела одлуку да др Гордана Никчевић испуњава услове за стицање научног звања 

научни саветник. 

 

  15. Захтев Института за молекуларну генетику и генетичко 

инжењерство у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Наташа 

Тошић стекне научно звање виши научни сарадник.   

                         

                       

                         У расправи су учествовали: проф. др Јелена Милашин, ред. проф. 

Стоматолошког факултета у Београду и  др Соња Павловић, н. саветник Института за 

молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду. 

 

                         Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

 

  Комисија је констатовала да др Наташа Тошић испуњава услове из члана 

70. става 6. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 

110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. Правилника о 

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за стицање научног звања 

виши научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен 

у складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним 

мишљењем Матичног научног одбора за биологију, па је једногласно донела одлуку да 

др Наташа Тошић испуњава услове за стицање научног звања виши научни сарадник. 

 

   

 16. Захтев Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Весна 

Мартиновић стекне научно звање виши научни сарадник.   

                                         

                        У расправи су учествовали: проф. др Јелена Милашин, ред. проф. 

Стоматолошког факултета у Београду и  др Горан Познановић, н. саветник Института 

за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду. 
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                        Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Весна Мартиновић испуњава услове из 

члана 70. става 6. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања виши научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за биологију, па је 

једногласно донела одлуку да др Весна Мартиновић испуњава услове за стицање 

научног звања виши научни сарадник. 

 

  

 17. Захтев Института за молекуларну генетику и генетичко 

инжењерство у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Амарела 

Терзић Видојевић стекне научно звање научни саветник.   

                                 

                        У расправи су учествовали: др Мирослава Митровић, н. саветник 

Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду и др Наташа 

Голић, н. саветник Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у 

Београду. 

                        

                        Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Амарела Терзић Видојевић испуњава 

услове из члана 70. става 6. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени 

гласник РС", број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 

38. Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни саветник и да је поступак за стицање наведеног научног 

звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се 

са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за биологију, па је једногласно 

донела одлуку да др Амарела Терзић Видојевић испуњава услове за стицање научног 

звања научни саветник. 

 

 18. Захтев Института за молекуларну генетику и генетичко 

инжењерство у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Сања 

Срзентић стекне научно звање научни сарадник.   

                         

                         У расправи су учествовали: др Мирослава Митровић, н. саветник 

Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду и др Соња 

Павловић, н. саветник Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у 

Београду. 

 

 Известилац: др Станислава Стошић-Грујичић, н. саветник 

  

                        Комисија је констатовала да др Сања Срзентић испуњава услове из члана 

70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 
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110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. Правилника о 

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за стицање научног звања 

научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у 

складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним 

мишљењем Матичног научног одбора за биологију, па је једногласно донела одлуку да 

др Сања Срзентић испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

  

 19. Захтев Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Ивана 

Мирков стекне научно звање виши научни сарадник.        
                      

                        У расправи су учествовали: проф. др Јелена Милашин, ред. проф. 

Стоматолошког факултета у Београду уместо уредно позване др Љиљана Вићовац 

Панић, н. саветника Института за примену нуклеарне енергије ИНЕП у Београду и  др 

Драган Катарановски, н. саветник Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ у Београду. 

 

  Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

 

                          Комисија је констатовала да др Ивана Мирков испуњава услове из 

члана 70. става 6. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања виши научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за биологију, па је 

једногласно донела одлуку да др Ивана Мирков испуњава услове за стицање научног 

звања виши научни сарадник. 

 

 20. Захтев Института за молекуларну генетику и генетичко 

инжењерство у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да се др 

Андријана Клајн реизабере у научно звање научни сарадник.   

                                

                        У расправи су учествовали проф. др Јелена Милашин, ред. проф. 

Стоматолошког факултета у Београду уместо уредно позване  др Љиљане Вићовац 

Панић, н. саветника Института за примену нуклеарне енергије ИНЕП у Београду и др 

Наташа Ковачевић Грујичић, н. сарадник Института за молекуларну генетику и 

генетичко инжењерство у Београду уместо уредно позване др Милене Стевановић, н. 

саветник Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду. 

 

 Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Андријана Клајн испуњава услове из 

члана 70. става 5. и члана 86. став 1. и 2. Закона о научноистраживачкој делатности 

("Службени гласник РС", број 110/05 и 18/10) члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 

(прилози), члана 31. став 1, члана 37. и 38. Правилника о поступку и начину 

вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата 

истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за реизбор у научно звање научни 
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сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у складу са 

одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним мишљењем 

Матичног научног одбора за биологију, па је једногласно донела одлуку да др 

Андријана Клајн испуњава услове да се реизабере у научно звање научни сарадник. 

 

                        21. Захтев Института за молекуларну генетику и генетичко 

инжењерство у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Биљана 

Станковић стекне научно звање научни сарадник. 

                                                  

                        У расправи су учествовали: проф. др Јелена Милашин, ред. проф. 

Стоматолошког факултета у Београду уместо уредно позване проф. др Наде 

Ковачевић, ред. проф. Фармацеутског факултета у Београду и др Соња Павловић, н. 

саветник Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду. 

 

                        Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Биљана Станковић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за биологију, па је 

једногласно донела одлуку да др Биљана Станковић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

   

                        22. Захтев Института за молекуларну генетику и генетичко 

инжењерство у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Никола 

Котур стекне научно звање научни сарадник.                         
                        

                        У расправи су  учествовали: проф. др Јелена Милашин, ред. проф. 

Стоматолошког факултета у Београду уместо уредно позване проф. др Радмиле 

Ковачевић, ред. проф. Природно-математичког факултета у Новом Саду и др Соња 

Павловић, н. саветник Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у 

Београду. 

 

  Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

                         Комисија је констатовала да др Никола Котур испуњава услове из члана 

70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 

110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. Правилника о 

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за стицање научног звања 

научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у 

складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним 

мишљењем Матичног научног одбора за биологију, па је једногласно донела одлуку да 

др Никола Котур испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 
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 23. Захтев Института за молекуларну генетику и генетичко 

инжењерство у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др 

Снежана Лукић стекне научно звање научни сарадник.   

                                                                                 

                        У расправи су учествовали: проф. др Јелена Милашин, ред. проф. 

Стоматолошког факултета у Београду уместо уредно позване др Анице Хорват, н. 

саветника Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду и  др Соња Павловић, н. 

саветник Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду. 

. 

 

  Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

                         Комисија је констатовала да др Снежана Лукић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за биологију, па је 

једногласно донела одлуку да др Снежана Лукић испуњава услове за стицање научног 

звања научни сарадник. 

 

 24. Захтев Института за молекуларну генетику и генетичко 

инжењерство у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Kristel 

Klaassen стекне научно звање научни сарадник.   

                                               

                        У расправи су учествовали: проф. др Зоран Станимировић, ред. проф. 

Факултета ветеринарске медицине у Београду уместо уредно позване проф. др 

Александре Кораћ, ред. проф. Биолошког факултета у Београду и  др Соња Павловић, 

н. саветник Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду. 

 

             Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

 

                         Комисија је констатовала да др Kristel Klaassen испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за биологију, па је 

једногласно донела одлуку да др Kristel Klaassen испуњава услове за стицање научног 

звања научни сарадник. 

 

 25. Захтев Природно-математичког факултета у Крагујевцу за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Марко Живановић стекне научно 

звање научни сарадник.   
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                       У расправи су учествовали: проф. др Зоран Станимировић, ред. проф. 

Факултета ветеринарске медицине у Београду уместо уредно позване проф. др 

Александре Кораћ, ред. проф. Биолошког факултета у Београду, и  др Снежана 

Марковић, доцент Природно-математичког факултета у Крагујевцу. 

 

 Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Марко Живановић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за биологију, па је 

једногласно донела одлуку да др Марко Живановић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

  

 26. Захтев Биолошког факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Ивица Димкић стекне научно звање научни сарадник.   

         

                         У расправи су учествовали: проф. др Зоран Станимировић, ред. проф. 

Факултета ветеринарске медицине у Београду и  проф. др Славиша Станковић, ванр. 

проф. Биолошког факултета у Београду. 

 

 Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Ивица Димкић испуњава услове из члана 

70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 

110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. Правилника о 

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за стицање научног звања 

научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у 

складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним 

мишљењем Матичног научног одбора за биологију, па је једногласно донела одлуку да 

др Ивица Димкић испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

  

    27. Захтев Природно-математичког факултета у Новом Саду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Јелена Лујић стекне научно звање 

научни сарадник.   

 

                          У расправи су учествовали: проф. др Зоран Станимировић, ред. проф. 

Факултета ветеринарске медицине у Београду и  проф. др Оливера Бјелић Чабрило, 

ванр. проф. Природно-математичког факултета у Новом Саду. 

 

                          Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

  

                           Комисија је констатовала да др Јелена Лујић испуњава услове из члана 

70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 

110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. Правилника о 
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поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за стицање научног звања 

научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у 

складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним 

мишљењем Матичног научног одбора за биологију, па је једногласно донела одлуку да 

др Јелена Лујић испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        28. Захтев Природно-математичког факултета у Новом Саду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Младен Хорватовић стекне научно 

звање научни сарадник.   

                                                  

                       У расправи су  учествовали: проф. др Зоран Станимировић, ред. проф. 

Факултета ветеринарске медицине у Београду и проф. др Иво Караман, ванр. проф. 

Природно-математичког факултета у Новом Саду. 

 

                         Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

 

                         Комисија је констатовала да др Младен Хорватовић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за биологију, па је 

једногласно донела одлуку да др Младен Хорватовић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

 

 29. Захтев Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Сузана Петровић стекне научно 

звање научни саветник.      
                        

                        У расправи су учествовали: др Олгица Недић, н. саветник Института за 

примену нуклеарне енргије „ИНЕП“ у Београду уместо уредно позваног проф. др 

Живослава Тешића, ред. проф. Хемијског факултета у Београду и др Милан Тртица, н. 

саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду. 

 

                       Известилац: проф. др Милорад Кураица, ред. проф. 

 

                       Комисија је констатовала да др Сузана Петровић испуњава услове из 

члана 70. става 7. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни саветник и да је поступак за стицање наведеног научног 

звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се 

са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за хемију, па је једногласно 

донела одлуку да др Сузана Петровић испуњава услове за стицање научног звања 

научни саветник. 
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 30. Захтев Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Мирјана Раденковић стекне научно 

звање виши научни сарадник.   

 

                         У расправи су учествовали: др Олгица Недић, н. саветник Института за 

примену нуклеарне енргије „ИНЕП“ у Београду и др Оливера Цирај Бјелац, н. саветник 

Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду. 

 

 Известилац: проф. др Милорад Кураица, ред. проф. 

 

 Комисија је констатовала да др Мирјана Раденковић испуњава услове из 

члана 70. става 6. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања  виши научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за хемију, па је 

једногласно донела одлуку да др Мирјана Раденковић испуњава услове за стицање 

научног звања виши научни сарадник. 

  

 31. Захтев Технолошко-металуршког факултета у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да се др Бранко Дуњић реизабере у 

научно звање виши научни сарадник.   

 

                        У расправи су учествовали: др Олгица Недић, н. саветник Института за 

примену нуклеарне енргије „ИНЕП“ у Београду и проф. др Јасна Ђонлагић, ред. проф. 

Технолошко-металуршког факултета у Београду. 

 

                        Известилац: проф. др Милорад Кураица, ред. проф. 

 

 Комисија је констатовала да др Бранко Дуњић испуњава услове члана 70. 

става 6. и члана 86. став 1. и 2. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени 

гласник РС", број 110/05 и 18/10) члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози), члана 

31. став 1, члана 37. и 38. Правилника о поступку и начину вредновања и 

квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача ("Службени 

гласник РС", број 38/08) за реизбор у научно звање научни сарадник и да је поступак за 

стицање наведеног научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и 

правилника, сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за 

хемију, па је једногласно донела одлуку да др Бранко Дуњић испуњава услове да се 

реизабере у научно звање виши научни сарадник. 

   

 32. Захтев Природно-математичког факултета у Нишу за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Ивана Костић стекне научно звање научни 

сарадник. 

                                              
                        У расправи су учествовали: др Олгица Недић, н. саветник Института за 

примену нуклеарне енргије „ИНЕП“ у Београду и проф. др Татјана Анђелковић, ванр. 

проф. Природно-математичког факултета у Нишу. 
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                         Известилац: проф. др Милорад Кураица, ред. проф. 

 

                          Комисија је констатовала да др Ивана Костић испуњава услове из члана 

70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 

110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. Правилника о 

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за стицање научног звања 

научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у 

складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним 

мишљењем Матичног научног одбора за хемију, па је једногласно донела одлуку да др 

Ивана Костић испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        33. Захтев Института за хемију, технологију и металургију у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Весна Витник стекне 

научно звање научни саветник.   

                     
                        У расправи су  учествовали: проф. др Душан Сладић, ред. проф. 

Хемијског факултета у Београду и  др Влатка Вајс, н. саветник Института за хемију, 

технологију и металургију у Београду. 

 

                         Известилац: др Станислава Стошић- Грујичић, н. саветник 

  

 Комисија је констатовала да др Весна Витник испуњава услове из члана 

70. става 7. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 

110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. Правилника о 

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за стицање научног звања  

научни саветник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у 

складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним 

мишљењем Матичног научног одбора за хемију, па је једногласно донела одлуку да др 

Весна Витник испуњава услове за стицање научног звања научни саветник. 

 

 

 34. Захтев Института за хемију, технологију и металургију у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Жељко Витник стекне 

научно звање виши научни сарадник.   

                     

                         У расправи су учествовали: проф. др Душан Сладић, ред. проф. 

Хемијског факултета у Београду, и  др Александар Николић, н. саветник Хемијски 

факултет у Београду 

 

                         Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник  

 

 Комисија је констатовала да др Жељко Витник испуњава услове из члана 

70. става 6. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 

110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. Правилника о 

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за стицање научног звања  

виши научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен 

у складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним 
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мишљењем Матичног научног одбора за хемију, па је једногласно донела одлуку да др 

Жељко Витник испуњава услове за стицање научног звања виши научни сарадник. 

 

 35. Захтев Природно-математичког факултета у Нишу за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Милош Ђорђевић стекне научно 

звање научни сарадник.   

  

                        У расправи је учествовао проф. др Драган Ђорђевић, ванр. проф. 

Природно-математичког факултета у Нишу. Седници није присуствовала уредно 

позвана проф. др Мирјана Меденица, ред. проф. Фармацеутског факултета у Београду. 

  

                        Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Милош Ђорђевић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за хемију, па је 

једногласно донела одлуку да др Милош Ђорђевић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

  

                      36. Захтев Хемијског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Данијела Апостоловић стекне научно звање научни 

сарадник.   

 

                       У расправи је учествовала проф. др Тања Ћирковић Величковић, ред. 

проф. Хемијског факултета у Београду. Седници није присуствовала уредно позвана 

проф. др Мирјана Меденица, ред. проф. Фармацеутског факултета у Београду 

 

                        Известилац:  проф. др Милорад Кураица, ред. проф.  

 

 Комисија је констатовала да др Данијела Апостоловић испуњава услове 

из члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник 

РС", број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за хемију, па је 

једногласно донела одлуку да др Данијела Апостоловић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

 

                        37. Захтев Рударско-геолошког факултета у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Барбара Радуловић стекне научно звање виши 

научни сарадник.   
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                         У расправи су учествовали: проф. др Љиљана Карановић, ред. проф. у 

пензији Рударско-геолошког факултета у Београду и проф. др Невенка Ђерић, ванр. 

проф. Рударско-геолошког факултета у Београду. 

  

                       Известилац: академик проф. др Зоран Поповић 

 

                        Комисија је констатовала да др Барбара Радуловић не испуњава услове 

из члана 70. става 6. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник 

РС", број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања виши научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, није 

се сагласила са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за геонауке и 

астрономију, па је са 11 гласова „ЗА“ и два гласа „ПРОТИВ“ донела одлуку да др 

Барбара Радуловић не испуњава услове за стицање научног звања виши научни 

сарадник. 

 

                        38. Захтев Рударско-геолошког факултета у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Горан Маринковић стекне научно звање 

научни сарадник.   

                        

  У расправи су учествовали: проф. др Љиљана Карановић, ред. проф. у пензији 

Рударско-геолошког факултета у Београду и проф. др Петар Папић, ред. проф. 

Рударско-геолошког факултета у Београду. 

  

                          Известилац: академик проф. др Зоран Поповић 

 

  Комисија је констатовала да др Горан Маринковић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за геонауке и 

астрономију, па је једногласно донела одлуку да др Горан Маринковић испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        39. Захтев Института за технологију нуклеарних и других 

минералних сировина у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др 

Јовица Стојановић стекне научно звање виши научни сарадник.   

                                           

                         У расправи су учествовали: проф. др Милан Судар, ред. проф. у пензији 

Рударско-геолошко факултет у Београду и  др Мирослав Сокић, в.н. сарадник 

Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду. 

 

                         Известилац: др Алекса Зејак, н. саветник 
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  Комисија је констатовала да др Јовица Стојановић испуњава услове из 

члана 70. става 6. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања виши научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за геонауке и 

астрономију, па је једногласно донела одлуку да др Јовица Стојановић испуњава 

услове за стицање научног звања виши научни сарадник. 

 

                        40. Захтев Института за испитивање материјала а.д. у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Лидија Курешевић стекне научно 

звање научни сарадник.   

                       

                         У расправи су учествовали: проф. др Милан Судар, ред. проф. у пензији 

Рударско-геолошко факултет у Београду и проф. др Владимир Симић, ред. проф. 

Рударско-геолошког факултета у Београду. 

 

                         Известилац: др Алекса Зејак, н. саветник 

 

                         Комисија је констатовала да др Лидија Курешевић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за геонауке и 

астрономију, па је једногласно донела одлуку да др Лидија Курешевић испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        41. Захтев Астрономске опсерваторије у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да се др Срђан Самуровић реизабере у научно звање 

виши научни сарадник.   

 

                         У расправи су учествовали: др Лука Поповић, н. саветник Астрономске 

опсерваторије у Београду и др Слободан Нинковић, н. саветник Астрономске 

опсерваторије у Београду. 

 

                        Известилац: академик проф. др Зоран Поповић, н. саветник 

. 

                        Комисија је констатовала да др Срђан Самуровић испуњава услове из 

члана 70. става 6. и члана 86. став 1. и 2. Закона о научноистраживачкој делатности 

("Службени гласник РС", број 110/05 и 18/10) члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 

(прилози), члана 31. став 1, члана 37. и 38. Правилника о поступку и начину 

вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата 

истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за реизбор у научно звање виши 

научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у 

складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним 
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мишљењем Матичног научног одбора за геонауке и астрономију, па је једногласно 

донела одлуку да др Срђан Самуровић испуњава услове да се реизабере у научно звање 

виши научни сарадник. 

 

                        42. Захтев Астрономске опсерваторије у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Иван Милић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                         

                        У расправи су учествовали:  др Зоран Кнежевић, н. саветник 

Астрономске опсерваторије у Београду и  др Сободан Јанков, н. саветник Астрономске 

опсерваторије у Београду. 

 

                        Известилац: академик проф. др Зоран Поповић 

  

                     Комисија је констатовала да др Иван Милић испуњава услове из члана 70. 

става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 

110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. Правилника о 

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за стицање научног звања 

научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у 

складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним 

мишљењем Матичног научног одбора за геонауке и астрономију, па је једногласно 

донела одлуку да др Иван Милић испуњава услове за стицање научног звања научни 

сарадник. 

 

                         43. Захтев Географског института „Јован Цвијић“ САНУ у Београду 

за доношење одлуке о испуњености услова да др Ана Миловановић Пешић стекне 

научно звање научни сарадник.   

           

                         У расправи су учествовали: проф. др Слободан Марковић, ред. проф. 

Природно-математичког факултета у Новом Саду и проф. др Љиљана Гавриловић, ред. 

проф. у пензији Географског факултета у Београду. 

  

                         Известилац: др Алекса Зејак, н. саветник                          

 

                         Комисија је констатовала да др Ана Миловановић Пешић испуњава 

услове из члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени 

гласник РС", број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 

38. Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за геонауке и 

астрономију, па је једногласно донела одлуку да др Ана Миловановић Пешић 

испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

                         44. Захтев Института за хемију, технологију и металургију у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Предраг Банковић 

стекне научно звање научни саветник.   
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                         У расправи су учествовали: проф. др Влада Вељковић, ред. проф. 

Технолошког факултета у Лесковцу и др Александра Милутиновић Николић, н. 

саветник Института за хемију, технологију и металургију у Београду. 

 

                        Известилац: др Алекса Зејак, н. саветник  

 

 Комисија је констатовала да др Предраг Банковић испуњава услове из 

члана 70. става 7. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни саветник и да је поступак за стицање наведеног научног 

звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се 

са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за материјале и хемијске 

технологије, па је једногласно донела одлуку да др Предраг Банковић испуњава услове 

за стицање научног звања научни саветник. 

                          

                        45. Захтев Технолошко-металуршког факултета у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Душица Стојановић стекне научно 

звање виши научни сарадник.   

 

                        У расправи су учествовали: др Надежда Талијан, н. саветник Института 

за хемију, технологију и металургију у Београду и  проф. др Петар Ускоковић, ред. 

проф. Технолошко-металуршког факултета у Београду. 

 

 

                        Известилац: др Алекса Зејак, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Душица Стојановић испуњава услове из 

члана 70. става 6. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања виши научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за материјале и 

хемијске технологије, па је једногласно донела одлуку да др Душица Стојановић 

испуњава услове за стицање научног звања виши научни сарадник. 

 

 

                       46. Захтев Института Гоша д.о.о. у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Марија Крмар стекне научно звање научни сарадник.   

  

                       

                        У расправи су учествовали: проф. др Жељко Камберовић, ред. проф. 

Технолошко-металуршког факултета у Београду и др Славица Ристић, н. саветник 

Института Гоша д.о.о. у Београду уместо уредно позване и проф. др Весне Ракић, ред. 

проф.Пољопривредног факултета у Београду. 

 

                        Известилац: др Алекса Зејак, н. саветник 
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 Комисија је констатовала да др Марија Крмар испуњава услове из члана 

70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 

110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. Правилника о 

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за стицање научног звања 

научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у 

складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним 

мишљењем Матичног научног одбора за материјале и хемијске технологије, па је 

једногласно донела одлуку да др Марија Крмар испуњава услове за стицање научног 

звања научни сарадник. 

  

                        47. Захтев Института за онкологију и радиологију Србије у Београду 

за доношење одлуке о испуњености услова да др Зорица Томашевић стекне 

научно звање виши научни сарадник.   

                    
                         У расправи су учествовали: проф. др Мирјана Поповић, ред. проф. 

Електротехничког факултета у Београду и др Мирјана Бранковић Магић, н. саветник 

Института за онкологију и радиологију Србије у Београду. 

 

                        Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Зорица Томашевић испуњава услове из 

члана 70. става 6. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања виши научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за медицинске 

науке, па је једногласно донела одлуку да др Зорица Томашевић испуњава услове за 

стицање научног звања виши научни сарадник. 

 

                       48. Захтев Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да се др Катарина Радојевић 

реизабере у научно звање научни сарадник.   

                                              

                         У расправи је учествовала др Олгица Ђурковић Ђаковић, н. саветник 

Института за медицинска истраживања у Београду. Седници није присуствовала 

уредно позвана и проф. др Гордана Лепосавић, ред. проф. Фармацеутског факултета у 

Београду. 

 

                           Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

 

    Комисија је констатовала да др Катарина Радојевић испуњава услове из 

члана 70. става 5. и члана 86. став 1. и 2. Закона о научноистраживачкој делатности 

("Службени гласник РС", број 110/05 и 18/10) члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 

(прилози), члана 31. став 1, члана 37. и 38. Правилника о поступку и начину 

вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата 

истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за реизбор у научно звање научни 
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сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у складу са 

одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним мишљењем 

Матичног научног одбора за медицинске науке, па је једногласно донела одлуку да др 

Катарина Радојевић испуњава услове да се реизабере у научно звања научни сарадник. 

 

                        49. Захтев Института за примену нуклеарне енргије „ИНЕП“ у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Милена Живојиновић 

стекне научно звање научни сарадник.  

                    

                             У расправи су учествовали: др Олгица Ђурковић Ђаковић, н. саветник 

Института за медицинска истраживања у Београду и др Љиљана Софронић 

Милосављевић, н. саветник Института за примену нуклеарне енргије „ИНЕП“ у 

Београду. 

 

                            Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

                            Комисија је констатовала да др Милена Живојиновић испуњава услове 

из члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник 

РС", број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника,  

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за медицинске 

науке, па је једногласно донела одлуку да др Милена Живојиновић испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

  

                        50. Захтев Факултета медицинских наука у Крагујевцу за доношење 

одлуке о испуњености услова да се др Сузана Поповић реизабере у научно звање 

научни сарадник.   

                           

                        У расправи су учествовали: проф. др Гордана Лепосавић, ред. проф. 

Фармацеутског факултета у Београду и др Нада Пејновић Факултета медицинских 

наука у Крагујевцу. 

 

 

                           Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

                          Комисија је констатовала да др Сузана Поповић испуњава услове из, 

члана 70. става 5. и члана 86. став 1. и 2. Закона о научноистраживачкој делатности 

("Службени гласник РС", број 110/05 и 18/10) члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 

(прилози), члана 31. став 1, члана 37. и 38. Правилника о поступку и начину 

вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата 

истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за реизбор у научно звање научни 

сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у складу са 

одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним мишљењем 

Матичног научног одбора за медицинске науке, па је једногласно донела одлуку да др 

Сузана Поповић испуњава услове за реизбор у научно звање научни сарадник. 
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                        51. Захтев Института за медицинска истраживања у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Дренка Тривановић стекне научно 

звање научни сарадник.   

   
                        У расправи су учествовали: проф. др Марија Мостарица Стојковић, ред. 

проф. у пензији Медицинског факултета у Београду и  др Јелена Крстић, н. сарадник 

Института за медицинска истраживања у Београду. 

 

                         Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

 

   Комисија је констатовала да др Дренка Тривановић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника,  

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за медицинске 

науке, па је једногласно донела одлуку да др Дренка Тривановић испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        52. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Нина Крако стекне научно звање научни сарадник.   

 

                        У расправи је учествовала проф. др Александра Јотић, ванр. проф 

Медицинског факултета у Београду уместо уредно позваног академика проф. др 

Небојше Лалића, ред. проф Медицинског факултета у Београду. Седници није 

присуствовала уредно позвана проф. др Драгица Стојић, ред. проф. Стоматолошког 

факултета у Београду. 

  

                        Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

                       Комисија је констатовала да др Нина Крако испуњава услове из члана 70. 

става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 

110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. Правилника о 

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за стицање научног звања 

научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у 

складу са одредбама поменутог закона и правилника,  сагласила се са позитивним 

мишљењем Матичног научног одбора за медицинске науке, па је једногласно донела 

одлуку да др Нина Крако испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        53. Захтев Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Ксенија Зелић Михајловић стекне 

научно звање научни сарадник.   

                                                

                       У расправи је учествовао др Драган Алавантић, н. саветник Института за 

нуклеарне науке „Винча“ у Београду уместо уредно позавне  проф. др Гордане Коцић, 

ред. проф. Медицинског факултета у Нишу. Седници није присуствовао уредно 
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позвани  др Златко Ракочевић, н. саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у 

Београду. 

                       

                        Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

 

                       Комисија је констатовала да др Ксенија Зелић Михајловић испуњава 

услове из члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени 

гласник РС", број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 

38. Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника,  

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за медицинске 

науке, па је једногласно донела одлуку да др Ксенија Зелић Михајловић испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        54. Захтев Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Кристина 

Јањетовић стекне научно звање научни сарадник.   

                         

                        У расправи су учествовали: др Драган Алавантић, н. саветник Института 

за нуклеарне науке „Винча“ у Београду и  др Љубица Хархаји Трајковић, в.н.сарадник 

Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду. 

 

                          Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Кристина Јањетовић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника,  

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за медицинске 

науке, па је једногласно донела одлуку да др Кристина Јањетовић испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        

                        55. Захтев Института за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Ненад Павловић стекне 

научно звање научни сарадник.   

  

   

                        У расправи су учествовали: проф. др Сава Петковић, ред. проф. 

Пољопривредног факултета у Београду и проф. др Душко Сунарић, ред. проф. 

Рударско-геолошког факултета у Београду уместо уредно позваног др Дејана Дивца, н. 

саветника Института за водопривреду ,,Јарослав Черни,, а.д. у Београду. 

 

                         Известилац: др Алекса Зејак, н. саветник 
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 Комисија је констатовала да др Ненад Павловић испуњава услове из 

члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника, се 

сагласила са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за уређење, заштиту и 

коришћење вода, земљишта и ваздуха па је једногласно донела одлуку да др Ненад 

Павловић испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        56. Захтев Хемијског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Драгана Митић стекне научно звање виши научни 

сарадник.   

 

 

                           Захтев је разматран без учесника у расправи. 

 

                           Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

 

                           Комисија је констатовала да др Драгана Митић испуњава услове из 

члана 70. става 6. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", 

број 110/05 и 18/10), члана 2. став 1. и става 2. тачке 1-4 (прилози) и члана 38. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 

стицање научног звања виши научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног 

научног звања спроведен у складу са одредбама поменутог закона и правилника,  

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за хемију, па је 

једногласно донела одлуку да др Драгана Митић испуњава услове за стицање научног 

звања виши  научни сарадник. 

 

 

 

Тачка 3. 

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда није било предлога за дискусију. 

 

 Договорено је да се следећа седница Комисије одржи 30. марта 2016. 

године. 

* 

 Саставни део овог записника чине материјали које је Комисија 

разматрала и мишљења матичних научних одбора. 

 

 Седница је завршена у 15.20 часова. 

 

 

Секретар Комисије 

 

Никола Лазић, дипл. правник 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

др Станислава Стошић – Грујичић 
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научни саветник 

 


