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                                                            З А П И С Н И К 
 

ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СТИЦАЊЕ 

НАУЧНИХ ЗВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 27. АПРИЛА 2016. 

ГОДИНЕ У ПРОСТОРИЈАМА ИНСТИТУТА ЗА  ХЕМИЈУ, ТЕХНОЛОГИЈУ И 

МЕТАЛУРГИЈУ У БЕОГРАДУ СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 ЧАСОВА 

  

 

 

 Седници присуствују следећи чланови Комисије за стицање научних  

звања: 

 

 Др Станислава Стошић-Грујичић, председник 

 

 Проф. др Бојан Бабић, члан, 

 Др Бранка Васиљевић, члан, 

 Др Алекса Зејак, члан, 

 Проф. др Ђорђе Игњатовић, члан,    

 Др Ђурђица Јововић, члан,  

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

 Проф. др Зоран Кесеровић, члан, 

 Др Зорица Николић, члан, 

 Др Радмила Радић, члан, 

 Проф. др Павле Секеруш, члан, 

 Проф. др Татјана Симић, члан, 

 Др Јован Ћирић, члан 

 

 Одсутни чланови: 

 Академик проф. др Зоран Поповић, заменик председника, 

 Проф. др Милорад Кураица, члан, 

 

 

 

  За рад на седници усвојен је следећи: 

 

                                                 
* по азбучном реду 

** а) известилац о кандидату на матичном научном одбору  
     б) потписник извештаја 
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Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

 

1. Разматрање захтева института и факултета за доношење одлука о 

испуњености услова за стицање научних звања, 

 

2. Разно. 

 

 

Тачка 1. 

 

 

 1. Захтев Института друштвених наука у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Јованка Матић стекне научно звање научни 

сарадник. 

 

 У расправи је учествовао др Зоран Славујевић, н. саветник, Факултет 

политичких наука у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани др Живојин 

Ђурић, н. саветник Института за политичке студије у Београду. 

 

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

 

  Комисија је констатовала да др Јованка Матић 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 Јованка Матић испуњава услове за стицање научног звања научни 

сарадник. 

 

  2. Захтев Института за упоредно право у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Јелена Шупут стекне научно звање научни 

сарадник.   

                 
                         У расправи је учествовала др Наташа Мрвић Петровић, н. саветник 

Института за упоредно право у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани 

проф. др Драган Јовашевић, ред. проф. Правног факултета у Нишу. 

 

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

 

  Комисија је констатовала да др Јелена Шупут 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 
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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 Јелена Шупут испуњава услове за стицање научног звања научни 

сарадник. 

 

 3. Захтев Института за економику пољопривреде у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Гордана Радовић стекне научно 

звање научни сарадник. 

               
                      

                       У расправи је учествовала проф. др Наталија Богданов. ред. проф. 

Пољопривредног факултета у Београду.  Седници није присуствовао уердно позвани др 

Јонел Субић, в.н. сарадник Института за економику пољопривреде у Београду. 

 

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

  

                       Комисија је констатовала да др Гордана Радовић 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 Гордана Радовић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

 

   

 4. Захтев Института за економику пољопривреде у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Адриана Радосавац стекне научно 

звање научни сарадник.   

                                                                 
                         У расправи су учествовали: проф. др Наталија Богданов. ред. проф. 

Пољопривредног факултета у Београду и др Јонел Субић, в.н. сарадник Института за 

економику пољопривреде у Београду. 

 

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

 

   Комисија је констатовала да др Адриана Радосавац 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 Адриана Радосавац испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 
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                        5. Захтев Института за мултидисциплинарна истраживања у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Бојан Томић стекне 

научно звање научни сарадник.   

                                                 

                       У расправи су учествовали: проф. др Јован Бабић, ред. проф. 

Филозофског факултета у Београду и проф. др Братислав Обрадовић, ванр. проф. 

Физичког факултета у Београду 

 

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

  

 Комисија је констатовала да др Бојан Томић 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 Бојан Томић испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

                       6. Захтев Института за филозофију и друштвену теорију у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да се др Јелена Ђурић реизабере у научно 

звање научни сарадник.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                        У расправи је учествовао проф. др Јован Бабић, ред. проф. Филозофског 

факултета у Београду. Седници није присуствовао уердно позвани др Александар 

Фатић, н. саветник Института за филозофију и друштвену теорију у Београду. 

 

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

 

                        Комисија је констатовала да др Јелена Ђурић 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 друштвене науке, па је једногласно донела одлуку да др 

Јелена Ђурић испуњава услове да се реизабере у научно звање научни сарадник. 

 

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

одлуке о испуњености услова да се др Душица Семенченко реизабере у научно 

звање научни сарадник.   

           

                         У расправи су учествовали: проф. др Наталија Богданов. ред. проф. 

Пољопривредног факултета у Београду уместо уредно позване проф. др Љиљане 

Станковић, ред. проф. Економског факултета у Нишу, и  др Ђуро Кутлача, н. саветник 

Института „Михајло Пупин“ д.о.о. у Београду. 
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                         Известилац: проф. др Ђорђе Игњатовић, ред. проф. 

 

                         Комисија је констатовала да др Душица Семенченко 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 друштвене науке, па је једногласно донела одлуку да др 

Душица Семенченко испуњава услове да се реизабере у научно звање научни сарадник. 

 

 8. Захтев Института друштвених наука у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова др Емилија Лазаревић стекне научно звање научни 

саветник.   

 

                    Захтев није разматран јер седници није присуствовао нико од уредно 

позваних учесника у расправи.   

 

 Захтев ће се разматрати на једној од наредних седница Комисије.              

 

 9. Захтев Института друштвених наука у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Марта Сјеничић стекне научно звање виши 

научни сарадник.   

                                                   

                         У расправи су учествовали: проф. др Јован Бабић, ред. проф. 

Филозофског факултета у Београду уместо уредно позване проф. др Мирјане 

Дракулић, ред. проф. Факултета организационих наука у Београду и др Хајрија 

Мујовић Зорнић, н. саветник Института друштвених наука у Београду. 

 

  Известилац: др  Јован Ћирић, н. саветник 

  

  Закључено је да ће се захтев разматрати поново без учесника у расправи 

након достављања доказа да кандидаткиња има учешће у извођењу магистарске тезе 

или докторске дисертације. 

 

   10. Захтев Института за међународну политику и привреду у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да се др Добрица Весић 

реизабере у научно звање виши научни сарадник.   

   
                          У расправи су учествовали: проф. др Јован Бабић, ред. проф. 

Филозофског факултета у Београду уместо уредно позване, проф. др Мирјане 

Дракулић, ред. проф. Факултета организационих наука у Београду и др Душко 

Димитријевић, н. саветник Института за међународну политику и привреду у Београду. 

 

                          Известилац: др  Јован Ћирић, н. саветник 
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                           Комисија је констатовала да др Добрица Весић 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 

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

одлуку да др Добрица Весић испуњава услове да се реизабере у научно звање виши 

научни сарадник. 

  

   11. Захтев Војне академије у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Хајрадин Радончић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                            

  У расправи су учествовали: др Јанко Цвијановић, н. саветник 

Економског института а.д. у Београду и проф. др Станислав Стојановић, ванр.проф., 

Институт за стратегијска истраживања у Београду. 

 

   Известилац: др  Јован Ћирић, н. Саветник 

 

                          Комисија је констатовала да др Хајрадин Радончић не 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 позитивним мишљењем Матичног научног одбора за друштвене науке, 

па је једногласно донела одлуку да др Хајрадин Радончић не испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

 

  

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

доношење одлуке о испуњености услова да др Стефан Мандић Рајчевић стекне 

научно звање научни сарадник.   

                                                             

                        У расправи је учествовала др Тијана Бојић, в.н. сарадник Института за 

нуклеарне науке „Винча“ у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани 

проф. др Миодраг Лукић, ред. проф. Факултета медицинских наука у Крагујевцу. 

. 

            Известилац: проф. др  Татјана Симић, ред. проф. 

 

                        Комисија је констатовала да др Стефан Мандић Рајчевић 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 медицинске 

науке, па је једногласно донела одлуку да др Стефан Мандић Рајчевић испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник.  

 

 

 13. Захтев Института за медицинска истраживања у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да се др Невена Карановић реизабере у 

научно звање научни сарадник.   

                                                 

                         У расправи је учествовала проф. др Мирјана Поповић, ред.проф. 

Електротехничког факултета у Београду уместо уредно позваног проф. др Миодрага 

Лукића, ред. проф. Факултета медицинских наука у Крагујевцу. Седници није 

присуствовала уредно позвана др Олгица Ђурковић Ђаковић, н. саветник Института за 

медицинска истраживања у Београду. 

 

                          Известилац: проф. др  Татјана Симић, ред. проф. 

 

                          Комисија је констатовала да др Невена Карановић 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 

Невена Карановић испуњава услове да се реизабере у научно звање научни сарадник.  

  

 14. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Уна Недељковић стекне научно звање научни 

сарадник.   

 

У расправи је учествовала проф. др Мирјана Поповић, ред.проф. 

Електротехничког факултета у Београду. Седници није присуствовала уредно позвана 

проф. др Ивана Петронић Марковић, Медицински факултет у Београду 

 

                          Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

                          Комисија је констатовала да др Уна Недељковић 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 Уна Недељковић испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 
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  15. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Ана Јотић стекне научно звање научни сарадник.   

                       

У расправи је учествовала проф. др Мирјана Поповић, ред. проф. 

Електротехничког факултета у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани 

роф. др Војко Ђукић, Медицински факултет у Београду. 

 

                         Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

   Комисија је констатовала да др Ана Јотић 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 Ана Јотић испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

  16. Захтев Фармацеутског факултета у Београду за доношење одлуке 

о испуњености услова др Мирјана Марчетић за стицање научног звања научни 

сарадник.   

 

                          У расправи је учествовала проф. др Мирјана Поповић, ред. проф. 

Електротехничког факултета у Београду уместо уредно позване проф. др Марије 

Мостарице Стојковић, ред. проф.  Медицинског факултета у Београду. Седници није 

присуствовала уедно позвана  проф. др Нада Ковачевић, ред. проф. Фармацеутског 

факултета у Београду. 

 

                         Известилац: проф. др  Татјана Симић, ред. проф. 

 

 Комисија је констатовала да др Мирјана Марчетић 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 Мирјана Марчетић испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

  

 17. Захтев Института за медицинска истраживања у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да се др Драгана Марковић реизабере у 

научно звање научни сарадник.   

                                                                               

                         У расправи је учествовала др Весна Илић, н. саветник Института за 

медицинска истраживања у Београду. Седници није присуствовала уредно позвана  

проф. др Марија Мостарица Стојковић, ред. проф. Медицинског факултета у Београду. 
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                        Известилац: проф. др  Татјана Симић, ред. проф. 

 

                        Комисија је констатовала да др Драгана Марковић 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 

Драгана Марковић испуњава услове да се реизабере у научно звање научни сарадник.  

 

 18. Захтев Медицинског факултета у Нишу за доношење одлуке о 

испуњености услова да се др Зоран Станојковић реизабере у научно звање научни 

сарадник.   

                                                

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

за нуклеарне науке „Винча“ у Београду и  проф. др Горан Станојевић, ред. проф. 

Медицинског факултета у Нишу. 

. 

 Известилац: проф. др  Татјана Симић, ред. проф. 

 

                        Комисија је констатовала да др Зоран Станојковић 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 

Зоран Станојковић испуњава услове да се реизабере у научно звање научни сарадник.  

. 

 19. Захтев Медицинског факултета Војномедицинске академије у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да се др Милица Стрнад 

реизабере у научно звање научни сарадник.   

 

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

нуклеарне науке „Винча“ у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани 

проф. др Звонко Магић, ред. проф. Медицинског факултета Војномедицинске 

академије у Београду. 

 

  Известилац: проф. др  Татјана Симић, ред. проф. 

 

                         Комисија је констатовала да др Милица Стрнад 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 
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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 Милица Стрнад испуњава услове да се 

реизабере у научно звање научни сарадник.  

 

 20. Захтев Медицинског факултета у Новом Саду за доношење 

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

сарадник.   

                                       

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

за нуклеарне науке „Винча“ у Београду и проф. др Душан Лалошевић, ред. проф. 

Медицинског факултета у Новом Саду. 

 

 Известилац: проф. др Татјана Симић, ред. проф. 

                         

 Комисија је констатовала да др Ивана Кнежевић 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 Ивана Кнежевић испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        21. Захтев Фармацеутског факултета у Београду за доношење одлуке 

о испуњености услова да др Горана Веиновић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                       

                         У расправи је учествовала проф. др Јелена Станковић, ванр. проф. 

Фармацеутског факултета у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани др 

Синиша Радуловић, н. саветник Института за онкологију и радиологију Србије у 

Београду. 

 

                        Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Горана Веиновић 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 Горана Веиновић испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

   



 11 

                        22. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Елеонора Џољић стекне научно звање научни саветник.   

 

                   Захтев није разматран јер седници није присуствовао нико од уредно 

позваних учесника у расправи.        

 

                  Захтев ће се разматрати на следећој седници Комисије.              

                        

 23. Захтев Института за молекуларну генетику у генетичко 

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

Брбаклић стекне научно звање научни сарадник.   

                                                                            

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

Факултета ветеринарске медицине у Београду и др Весна Максимовић, н. саветник 

Института за молекуларну генетику у генетичко инжењерство у Београду. 

 

  Известилац: др Станислава Стошић- Грујичић, н. саветник 

 

                         Комисија је констатовала да др Љиљана Брбаклић 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 Љиљана Брбаклић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

 

 24. Захтев Института за молекуларну генетику у генетичко 

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

Александра Дивац Ранков реизабере у научно звање научни сарадник.   

                                                                

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

Факултета ветеринарске медицине у Београду и др Драгица Радојковић, н. саветник 

Института за молекуларну генетику у генетичко инжењерство у Београду 

 

                        Известилац: др Станислава Стошић- Грујичић, н. саветник 

 

                         Комисија је констатовала да др Александра Дивац Ранков 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 биологију, па је једногласно донела одлуку да др 

Александра Дивац Ранков испуњава услове да се реизабере у научно звање научни 

сарадник. 
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 25. Захтев Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Сњежана Ромић стекне научно 

звање научни сарадник.   

                          

                         У расправи су учествовали: др Љиљана Вићовац Панић, н. саветник 

Института за примену нуклеарне енергије ИНЕП у Београду и  др Горан Корићанац, н. 

саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду. 

 

 Известилац: др Станислава Стошић- Грујичић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Сњежана Ромић 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 Сњежана Ромић испуњава услове за стицање научног 

звања научни сарадник. 

 

  

 26. Захтев Института за примену нуклеарне енергије ИНЕП у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Јелена Цветковић 

стекне научно звање научни сарадник.   

                                               

                         У расправи су учествовали: проф. др Алексндра Кораћ, ред. проф. 

Биолошког факултета у Београду и  др Љиљана Софронић Милосављевић, н. саветник 

Института за примену нуклеарне енергије ИНЕП у Београду. 

 

 Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Јелена Цветковић 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 Јелена Цветковић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

  

    27. Захтев Института за мултидисциплинарна истраживања у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Марија Видовић стекне 

научно звање научни сарадник.   

                           

                           У расправи је учествовала др Соња Вељковић Јовановић, н. саветник 

Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду. Седници није 
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присуствовао уредно позвани проф. др Петар Марин, ред. проф Биолошког факултета у 

Београду. 

                          Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

 

                          Комисија је констатовала да др Марија Видовић 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 Марија Видовић испуњава услове за стицање научног 

звања научни сарадник. 

 

                        28. Захтев Института за биолошка истраживања „Синиша 

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

Александра Јанковић стекне научно звање виши научни сарадник.   

                                                                             

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

Природно-математичког факултета у Новом Саду и  др Бато Кораћ, н. саветник 

Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду. 

 

                           Известилац: др Бранка Васиљевић , н. саветник 

 

                           Комисија је констатовала да др Александра Јанковић 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 Александра Јанковић испуњава услове за стицање 

научног звања виши научни сарадник. 

 

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

испуњености услова да др Ивана Васовић стекне научно звање научни сарадник.   

                     

                        У расправи је учествовао др Борис Катавић, в.н. сарадник Института 

Гоша д.о.о. у Београду. Седници није присуствовао проф. др Миодраг Манић, ред. 

проф. Машинског факултета у Нишу. 

 

                          Известилац: проф. др Бојан Бабић, ред. проф. 

  

                          Комисија је констатовала да др Ивана Васовић 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 
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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 машинство, па је 

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

звања научни сарадник. 

 

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

испуњености услова да др Мирко Максимовић стекне научно звање научни 

сарадник.   

 

                        У расправи је учествовао др Борис Катавић, в.н. сарадник Института 

Гоша д.о.о. у Београду. Седници није присуствовао проф. др Миодраг Манић, ред. 

проф. Машинског факултета у Нишу. 

 

 Известилац: проф. др Бојан Бабић, ред. проф. 

 

  Комисија је констатовала да др Мирко Максимовић 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 машинство, па је 

једногласно донела одлуку да др Мирко Максимовић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

  

  

 31. Захтев Машинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Сандра Касалица стекне научно звање научни 

сарадник.   

  

                        У расправи је учествовао проф. др Војкан Лучанин, ред. проф. 

Машинског факултета у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани проф. 

др Миодраг Манић, ред. проф. Машинског факултета у Нишу. 

 

                        Известилац: проф. др Бојан Бабић, ред. проф. 

 

 Комисија је констатовала да др Сандра Касалица 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 машинство, па је 

једногласно донела одлуку да др Сандра Касалица испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 
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 32. Захтев Техничког факултета у Бору за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Бисерка Трумић стекне научно звање научни саветник.   

  

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

за хемију, технологију и металургију у Београду и  проф. др Живан Живковић, ред. 

проф. Техничког факултета у Бору. 

 

                          Известилац: др Алекса Зејак, н. саветник 

 

                          Комисија је констатовала да др Бисерка Трумић 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 Бисерка Трумић испуњава услове за 

стицање научног звања научни саветник. 

 

                        33. Захтев Института за хемију, технологију и металургију у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Мирослав Павловић 

стекне научно звање научни сарадник 

 

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

за хемију, технологију и металургију у Београду уместо уредно позваног др Мирослава 

Комљеновића, н. саветника Института за мултидисциплинарна истраживања у 

Београду и др Владан Ћосовић, в.н. сарадник Института за хемију, технологију и 

металургију у Београду. 

 

                         Известилац: др Алекса Зејак, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Мирослав 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, 

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за материјале и 

хемијске технологије, па је једногласно донела одлуку да др Мирослав Павловић 

испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

 34. Захтев Института за ратарство и повртарство у Новом Саду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Вељко Гавриловић стекне научно 

звање научни саветник.                     
                      

                          У расправи су учествовали: др Ђурђина Ружић, н. саветник Института 

за воћарство у Чачку и др Мира Старовић, н. саветник Института за заштиту биља и 
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животну средину у Београду уместо уредно позваног др Радивоја Јевтића, н. саветника 

Института за ратарство и повртарство у Новом Саду. 

 

                           Известилац: проф. др Зоран Кесеровић, ред. проф. 

 

    Комисија је констатовала да др Вељко Гавриловић 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 биотехнологију и 

пољопривреду, па је једногласно донела одлуку да др Вељко Гавриловић испуњава 

услове за стицање научног звања научни саветник. 

. 

 35. Захтев Института за ратарство и повртарство у Новом Саду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Славица Чолић стекне научно 

звање виши научни сарадник.   

                                               

                         У расправи су учествовали: др Ђурђина Ружић, н. саветник Института за 

воћарство у Чачку и др Сања Васиљевић, в.н. сарадник Института за ратарство и 

повртарство у Новом Саду уместо уредно позваног проф. др Драгана Николића, ред. 

проф. Пољопривредног факултета у Београду. 

 

                           Известилац: проф. др Зоран Кесеровић, ред. проф. 

 

   Комисија је констатовала да др Славица Чолић 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 биотехнологију и 

пољопривреду, па је једногласно донела одлуку да др Славица Чолић испуњава услове 

за стицање научног звања виши научни сарадник. 

  

                      36. Захтев Института за шумарство у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Иван Миленковић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                       

                       У расправи су учествовали: др Ђурђина Ружић, н. саветник Института за 

воћарство у Чачку и проф. др Драган Караџић, ред. проф. Шумарског факултета у 

Београду. 

 

                        Известилац:  др Зорица Николић, н. саветник  

 

   Комисија је констатовала да др Иван Миленковић испуњава услове из 

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

пољопривреду, па је једногласно донела одлуку да др Иван Миленковић испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        37. Захтев Института за ратарство и повртарство у Новом Саду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Милка Брдар Јокановић стекне 

научно звање виши научни сарадник.   

  

                         У расправи су учествовали: др Милица Радосављевић, н. саветник 

Института за кукуруз „Земун Поље“ у Београду и др Анкица Кондић Шпика, н. 

саветни Института за ратарство и повртарство у Новом Саду.    

                 

                         Известилац: проф. др Зоран Кесеровић, ред. проф. 

 

                         Комисија је констатовала да др Милка Брдар Јокановић 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 биотехнологију и 

пољопривреду, па је једногласно донела одлуку да др Милка Брдар Јокановић 

испуњава услове за стицање научног звања виши научни сарадник. 

 

                        38. Захтев Института за ратарство и повртарство у Новом Саду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Снежана Јакшић стекне научно 

звање научни сарадник.    
                         

                        У расправи су учествовали: др Милица Радосављевић, н. саветник 

Института за кукуруз „Земун Поље“ у Београду и др Сања Васиљевић, в.н. сарадник 

Института за ратарство и повртарство у Новом Саду уместо уредно позваног др Јовице 

Васина, в.н. сарадника Института за ратарство и повртарство у Новом Саду 

 

                          Известилац: проф. др Зоран Кесеровић, ред. проф. 

 

    Комисија је констатовала да др Снежана Јакшић 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 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 биотехнологију и 
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пољопривреду, па је једногласно донела одлуку да др Снежана Јакшић испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        39. Захтев Института за прехрамбене технологије у Новом Саду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Тања Радусин стекне научно звање 

научни сарадник.   

                                               

                        У расправи су учествовали: др Милица Радосављевић, н. саветник 

Института за кукуруз „Земун Поље“ у Београду уместо уредно позване проф. др Иде 

Лескошек Чукаловић, ред. проф. Пољопривредног факултета у Београду и др Јасна 

Мастиловић, н. саветник Института за прехрамбене технологије у Новом Саду 

. 

                         Известилац: др Зоран Кесеровић, ред. проф. 

 

  Комисија је констатовала да др Тања Радусин 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 биотехнологију и пољопривреду, па је 

једногласно донела одлуку да др Тања Радусин испуњава услове за стицање научног 

звања научни сарадник. 

 

                        40. Захтев Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф 

Панчић“ у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Драгана 

Станисављевић стекне научно звање научни сарадник.   

                      
                        У расправи су учествовали: др Милица Радосављевић, н. саветник 

Института за кукуруз „Земун Поље“ у Београду уместо уредно позване проф. др Иде 

Лескошек Чукаловић, ред. проф. Пољопривредног факултета у Београду и проф. др 

Бранислав Златковић, ред. проф. Пољопривредног факултета у Београду уместо уредно 

позване др Софије Ђорђевић, в.н. сарадник Института за проучавање лековитог биља 

„Др Јосиф Панчић“ у Београду 

 

                         Известилац: др Зорица Николић, н. саветник 

 

                         Комисија је констатовала да др Драгана Станисављевић 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 биотехнологију и 

пољопривреду, па је једногласно донела одлуку да др Драгана Станисављевић 

испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 
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                        41. Захтев Технолошког факултета у Новом Саду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Страхиња Ковачевић стекне научно звање 

научни сарадник.   

 

                         У расправи су учествовали: др Милица Радосављевић, н. саветник 

Института за кукуруз „Земун Поље“ у Београду уместо уредно позване проф. др Иде 

Лескошек Чукаловић, ред. проф. Пољопривредног факултета у Београду, проф. др 

Сања Подунавац Кузмановић, ред. проф. Технолошког факултета у Новом Саду. 

 

                        Известилац: др Зорица Николић, н. саветник 

. 

                        Комисија је констатовала да др Страхиња Ковачевић 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 биотехнологију и 

пољопривреду, па је једногласно донела одлуку да др Страхиња Ковачевић испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        42. Захтев Института за кукуруз „Земун Поље“ у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Војка Бабић стекне научно звање 

виши научни сарадник.                          
                       

                         У расправи су учествовали: др Драгана Миладиновић, н. саветник 

Института за ратарство и повртарство у Новом Саду и  др Виолета Анђелковић, н. 

саветник Института за кукуруз „Земун Поље“ у Београду. 

 

                         Известилац: проф. др Зоран Кесеровић, ред. проф. 

  

                         Комисија је констатовала да др Војка Бабић 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 биотехнологију и пољопривреду, па је 

једногласно донела одлуку да др Војка Бабић испуњава услове за стицање научног 

звања виши научни сарадник. 

 

                         43. Захтев Института за прехрамбене технологије у Новом Саду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Ђуро Вукмировић стекне научно 

звање научни сарадник.   

                        

                          У расправи су учествовали: др Славко Филиповић, н. саветник 

Института за прехрамбене технологије у Новом Саду и др Радмило Чоловић, н. 

сарадник  Института за прехрамбене технологије у Новом Саду уместо уредно 
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позваног проф. др Александара Фиштеша, ванр. проф. Технолошког факултета у 

Новом Саду. 

 

                         Известилац: проф. др Зоран Кесеровић, ред. проф.                          

 

                         Комисија је констатовала да др Ђуро Вукмировић 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 биотехнологију и 

пољопривреду, па је једногласно донела одлуку да др Ђуро Вукмировић испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

                         44. Захтев Факултета ветеринарске медицине у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Жељко Сладојевић стекне научно 

звање научни сарадник.   

 

                          У расправи је учествовала др Бранка Видић, н. саветник Института за 

ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду. Седници није присуствовала уредно позвана 

проф. др Данијела Кировски, ванр. проф. Факултета ветеринарске медицине у 

Београду. 

 

                          Известилац: др Зорица Николић, н. саветник 

 

   Комисија је констатовала да др Жељко Сладојевић 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 биотехнологију и 

пољопривреду, па је једногласно донела одлуку да др Жељко Сладојевић испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 

                          

                        45. Захтев Института за крмно биље д.о.о. у Крушевцу за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Снежана Бабић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                       

                         У расправи су учествовали: др Драгана Миладиновић, н. саветник 

Института за ратарство и повртарство у Новом Саду уместо уредно позваног проф. др 

Пера Ерића, ред. проф. Пољопривредног факултета у Новом Саду и др Дејан 

Соколовић, в.н. сарадни Института за крмно биље д.о.о. у Крушевцу. 

 

                        Известилац: проф. др Зоран Кесеровић, ред. проф. 
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                        Комисија је констатовала да др Снежана Бабић 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 биотехнологију и пољопривреду, па је 

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

звања научни сарадник 

 

 

                       46.  Захтев Биолошког факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Драгана Митић - Ћулафић стекне научно звање виши 

научни сарадник.   

                                              

                                              Захтев је разматран без учесника у расправи у складу са 

закључком са претходне седнице Комисије. 

 

                        Известилац: проф. др Татјана Симић, ред. проф. 

 

 Комисија је констатовала да др Драгана Митић - Ћулафић 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 Драгана Митић Ћулафић испуњава услове за стицање 

научног звања виши научни сарадник.за стицање научног звања виши научни 

сарадник. 

 

 47. Захтев Археолошког института у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова др Радмиле Зотовић за стицање научног звања виши научни 

сарадник.   

                         

                       Захтев је разматран без учесника у расправи у складу са закључком са 

претходне седнице Комисије. 

 

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

 

 Комисија је констатовала да др Радмила Зотовић 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 историју, 
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археологију и етнологију па је једногласно донела одлуку да др Радмила Зотовић 

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

звања виши научни сарадник. 

 

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

о испуњености услова др Снежане Димитријевић за стицање научног звања 

научни сарадник. 

 

 Захтев је разматран без учесника у расправи у складу са закључком са 

седнице Комисије одржане 24.02.2016. године. 

 

                        Известилац: др Јован Ћирић, н.саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Снежана Димитријевић 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 Димитријевић испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

 

 

Тачка 3. 

 

 

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

 

 Договорено је да се следећа седница Комисије одржи 25. маја 2016. 

године. 

* 

 Саставни део овог записника чине материјали које је Комисија 

разматрала и мишљења матичних научних одбора. 

 

 Седница је завршена у 13.50 часова. 

 

 

Секретар Комисије 

 

Никола Лазић, дипл. правник 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

др Станислава Стошић – Грујичић 

научни саветник 

 


