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ЗАПИСНИК
ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СТИЦАЊЕ
НАУЧНИХ ЗВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 25. МАЈА 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
Академик проф. др Зоран Поповић, заменик председника
Проф. др Бојан Бабић, члан,
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,
Проф. др Татјана Симић, члан,
Одсутни чланови:
Др Јован Ћирић, 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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ДНЕВНИ РЕД

1.

Усвајање записника петнаесте 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 петнаесте седнице Комисије усвојен је једногласно.
Тачка 2.

1. Захтев Института за хемију, технологију и металургију у Београду
за доношење одлуке о испуњености услова да др Наталија Крстић стекне научно
звање научни саветник.
У расправи су учествовали: др Весна Васић, н. саветник Института за
нуклеарне науке „Винча“ у Београду и проф. др Душан Сладић, ред. проф. Хемијског
факултета у Београду.
Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Наталија Крстић 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 Наталија Крстић испуњава услове за стицање научног звања
научни саветник.
2. Захтев Природно-математичког факултета у Крагујевцу за
доношење одлуке о испуњености услова да др Ивана Станојевић стекне научно
звање научни сарадник
У расправи су учествовали: др Весна Васић, н. саветник Института за
нуклеарне науке „Винча“ у Београду, и проф. др Снежана Рајковић, ванр. проф.
Природно-математичког факултета у Београду уместо уредно позваног проф. др
Душана Сладића, ред. проф. Хемијског факултета у Београду.
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Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Ивана Станојевић 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 Станојевић испуњава услове за стицање
научног звања научни сарадник.
3. Захтев Института за хемију, технологију и металургију у Београду
за доношење одлуке о испуњености услова да др Сања Сакан стекне научно звање
виши научни сарадник.
У расправи су учествовали: др Олгица Недић, н. саветник Института за
примену нуклеарне енергије ИНЕП у Београду и др Драгана Ђорђевић, н. саветник
Института за хемију, технологију и металургију у Београду.
Известилац: др Станислава Стошић - Грујичић, н. Саветник
Комисија је констатовала да др Сања Сакан 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
Сања Сакан испуњава услове за стицање научног звања виши научни сарадник.
4. Захтев Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду за
доношење одлуке о испуњености услова да др Соња Јовановић стекне научно
звање научни сарадник.
У расправи је учествовао др Срђан Петровић, н. саветник Института за
нуклеарне науке „Винча“ у Београду. Седници није присуствовао проф. др Горан
Бошковић, ред. проф. Технолошког факултета у Новом Саду.
Известилац: др Станислава Стошић - Грујичић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Соња Јовановић 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 хемију, па је
једногласно донела одлуку да др Соња Јовановић испуњава услове за стицање научног
звања научни сарадник.
5. Захтев Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду за
доношење одлуке о испуњености услова да др Мила Врањеш стекне научно звање
научни сарадник.
У расправи су учествовали: др Александра Даковић, н. саветник
Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду,
уместо уредно позване др Татјане Срећковић, н. саветника Института за
мултидисциплинарна истраживања у Београду и др Зоран Шапоњић, н. саветник
Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду.
Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Мила Врањеш 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
Мила Врањеш испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник.
6. Захтев Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду за
доношење одлуке о испуњености услова да др Милутин Јевремовић стекне научно
звање научни сарадник.
У расправи су учествовали: др Александра Даковић, н. саветник
Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду и др
Марија Шљивић Ивановић, н. сарадник Института за нуклеарне науке „Винча“ у
Београду.
Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Милутин Јевремовић 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 Милутин Јевремовић испуњава услове за стицање
научног звања научни сарадник.
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7. Захтев Природно-математичког факултета у Крагујевцу за
доношење одлуке о испуњености услова да др Драгана Стевановић стекне научно
звање научни сарадник.
У расправи је учествовао проф. др Растко Вукићевић, ред. проф.
Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Седници није присуствовала проф. др
Мирјана Меденица, ред. проф. Фармацеутског факултета у Београду.
Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Драгана Стевановић 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 Драгана Стевановић испуњава услове за стицање
научног звања научни сарадник.
8. Захтев Института за општу и физичку хемију у Београду за
доношење одлуке о испуњености услова да др Небојша Беговић стекне научно
звање научни сарадник.
У расправи су учествовали: проф. др Душан Сладић, ред. проф.
Хемијског факултета у Београду и проф. др Драгица Минић, ред. проф Факултета за
физичку хемију у Београду.
Известилац: др Станислава Стошић - Грујичић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Небојша Беговић 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 Небојша Беговић испуњава услове за стицање
научног звања научни сарадник.
9. Захтев Технолошког факултета у Новом Саду за доношење
одлуке о испуњености услова да др Гордана Марковић стекне научно звање
научни саветник.
У расправи су учествовали: проф. др Гордана Стојановић, ред. проф.
Природно-математичког факултета у Нишу, и др Милена Мариновић Цинцовић, н.
саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду уместо уредно позване
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проф. др Јарославе Будински Симендић, ред. проф. Технолошког факултета у Новом
Саду.
Известилац: др Станислава Стошић - Грујичић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Гордана Марковић 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 Гордана Марковић испуњава услове за стицање научног звања
научни саветник.
10. Захтев Фармацеутског факултета у Београду за доношење
одлуке о испуњености услова да др Владимир Добричић стекне научно звање
научни сарадник.
У расправи су учествовали: проф. др Гордана Стојановић, ред. проф.
Природно-математичког факултета у Нишу и проф. др Оливера Чудина, ванр. проф.
Фармацеутског факултета у Београду.
Известилац: др Станислава Стошић - Грујичић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Владимир Добричић 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 Владимир Добричић испуњава услове за стицање
научног звања научни сарадник.
11. Захтев Природно-математичког факултета у Нишу за доношење
одлуке о испуњености услова да др Даница Димитријевић стекне научно звање
научни сарадник.
У расправи је учествовала проф. др Данијела Костић, ред. проф.
Природно-математичког факултета у Нишу. Седници није присуствовао уредно
позвани проф. др Велимир Попсавин, ред. проф. Природно-математичког факултета у
Новом Саду.
Известилац: др Станислава Стошић - Грујичић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Даница Димитријевић испуњава услове
из члана 70. става 5. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник
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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 Даница Димитријевић испуњава услове за стицање
научног звања научни сарадник.
12. Захтев Института за физику у Београду за доношење одлуке о
испуњености услова да др Предраг Коларж стекне научно звање виши научни
сарадник.
У расправи су учествовали: др Наташа Бибић, н. саветник Института за
нуклеарне науке „Винча“ у Београду и др Братислав Маринковић, н. саветник
Института за физику у Београду.
Известилац: проф. др Милорад Кураица, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Предраг Коларж 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 физику, па је
једногласно донела одлуку да др Предраг Коларж испуњава услове за стицање научног
звања виши научни сарадник.
13. Захтев Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду за
доношење одлуке о испуњености услова да др Александра Гајић стекне научно
звање научни сарадник.
У расправи је учествовао др Љупчо Хаџиевски, н. саветник Института
за нуклеарне науке „Винча“ у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани др
Бранислав Јеленковић, н. саветник Института за физику у Београду.
Известилац: академик проф. др Зоран Поповић
Комисија је констатовала да др Александра Гајић 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 физику, па је
једногласно донела одлуку да др Александра Гајић испуњава услове за стицање
научног звања научни сарадник.
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14. Захтев Природно-математичког факултета у Новом Саду за
доношење одлуке о испуњености услова да др Јан Хансман стекне научно звање
научни сарадник.
У расправи су учествовали: др Љупчо Хаџиевски, н. саветник Института
за нуклеарне науке „Винча“ у Београду уместо уредно позваног др Бранислава
Јеленковића, н. саветника Института за физику у Београду и проф. др Миодраг Крмар,
ред. проф. Природно-математичког факултета у Новом Саду.
Известилац: проф. др Милорад Кураица, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Јан Хансман 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 физику, па је једногласно донела одлуку да др
Хансман Јан испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник.
15. Захтев Института за физику у Београду за доношење одлуке о
испуњености услова да се др Саша Ћирковић реизабере у научно звање научни
сарадник.
У расправи је учествовала др Јасна Ристић Ђуровић, н. саветник
Института за физику у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани др Златко
Ракочевић, н. саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду.
Известилац: проф. др Милорад Кураица, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Саша Ћирковић 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 физику, па је једногласно донела одлуку да др Саша
Ћирковић испуњава услове да се реизабере у научно звање научни сарадник.
16. Захтев Астрономске опсерваторије у Београду за доношење
одлуке о испуњености услова да се др Оливер Винце реизабере у научно звање
научни сарадник.
У расправи су учествовали: др Лука Поповић, н. саветник Астрономске
опсерваторије у Београду уместо уредно позваног др Зорана Кнежевића н. саветника
Астрономске опсерваторије у Београду и др Срђан Самуровић, в. н. сарадник
Астрономске опсерваторије у Београду.
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Известилац: академик проф. др Зоран Поповић
Комисија је констатовала да др Оливер Винце 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 геонауке и астрономију, па је једногласно донела одлуку
да др Оливер Винце испуњава услове да се реизабере у научно звање научни сарадник.
17. Захтев Астрономске опсерваторије у Београду за доношење
одлуке о испуњености услова да се др Милан Богосављевић реизабере у научно
звање научни сарадник.
У расправи је учествовао др Лука Поповић, н. саветник Астрономске
опсерваторије у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани др Милан
Ћирковић, н. саветник Астрономске опсерваторије у Београду.
.
Известилац: академик проф. др Зоран Поповић
Комисија је констатовала да др Милан Богосављевић 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
мишљењемМатичног научног одбора за геонауке и астрономију, па је једногласно
донела одлуку да др Милан Богосављевић испуњава услове да се реизабере у научно
звање научни сарадник.
18. Захтев Рударско-геолошког факултета у Београду за доношење
одлуке о испуњености услова да др Ана Младеновић стекне научно звање научни
сарадник.
У расправи су учествовали: проф. др Милан Судар, ред. проф. у пензији
Рударско-геолошког факултета у Београду и проф. др Бранислав Тривић, ванр. проф.
Рударско-геолошког факултета у Београду.
Известилац: академик проф. др Зоран Поповић
Комисија је констатовала да др Ана Младеновић 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
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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 Младеновић испуњава услове
за стицање научног звања научни сарадник.
19. Захтев Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф
Панчић“ у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Ивица
Јеремић стекне научно звање научни сарадник.
У расправи су учествовали: проф. др Марија Мостарица Стојковић, ред.
проф. Медицинског факултета у Београду и др Вања Тадић, н. саветник Института за
проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ у Београду.
Известилац: проф. др Татјана Симић, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Ивица Јеремић 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 Ивица Јеремић испуњава услове за стицање научног звања научни
сарадник.
20. Захтев Медицинског факултета Војномедицинске академије у
Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Драгана Вучевић стекне
научно звање научни саветник.
У расправи су учествовали: проф. др Марија Мостарица Стојковић, ред.
проф. Медицинског факултета у Београду и академик проф. др Миодраг Чолић, ред.
проф. Медицинског факултета Војномедицинске академије у Београду
Известилац: проф. др Татјана Симић, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Драгана Вучевић 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 медицинске науке, па је
једногласно донела одлуку да др Драгана Вучевић испуњава услове за стицање научног
звања научни саветник.
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21. Захтев Факултета медицинских наука у Крагујевцу за доношење
одлуке о испуњености услова да др Нада Пејновић стекне научно звање научни
саветник.
У расправи су учествовали: проф. др Марија Мостарица Стојковић, ред.
проф. Медицинског факултета у Београду, и проф. др Миодраг Лукић, ред. проф.
Факултета медицинских наука у Крагујевцу
Известилац: проф. др Татјана Симић, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Нада Пејновић 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 медицинске науке, па је једногласно донела
одлуку да др Нада Пејновић испуњава услове за стицање научног звања научни
саветник.
22. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о
испуњености услова да др Синиша Дучић стекне научно звање научни сарадник.
У расправи су учествовали: проф. др Мирјана Поповић, ред. проф.
Електротехничког факултета у Београду и проф. др Мирослав Ђорђевић, Медицински
факултет у Београду.
Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Синиша Дучић 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 Синиша Дучић испуњава услове за
стицање научног звања научни сарадник.
23. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о
испуњености услова да др Милена Замуровић стекне научно звање научни
сарадник.
У расправи је учествовала проф. др Мирјана Поповић, ред. проф.
Електротехничког факултета у Београду уместо уредно позване проф. др Милице
Простран, ред. проф. Медицинског факултета у Београду. Седници није присуствовао
уредно позвани проф. др Живко Перишић, Медицински факултет у Београду
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Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Милена Замуровић 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 Замуровић испуњава услове за
стицање научног звања научни сарадник.
24. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о
испуњености услова да др Зорица Шумарац стекне научно звање научни
сарадник.
У расправи је учествовала проф. др Нада Сувајџић Вуковић, ред. проф.
Медицинског факултета у Београду. Седници није присуствовао др Синиша
Радуловић, н. саветник Института за онкологију и радиологију Србије у Београду.
Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Зорица Шумарац 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 Зорица Шумарац испуњава услове за
стицање научног звања научни сарадник.
25. 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.
26. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о
испуњености услова да др Олга Васовић стекне научно звање научни сарадник.
У расправи су учествовали: др Зорица Јуранић, н. саветник Института за
онкологију и радиологију Србије у Београду и проф. др Катарина Лалић, Медицински
факултет у Београду
Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник
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Комисија је констатовала да др Олга 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 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 Олга Васовић испуњава услове за стицање научног звања научни
сарадник.
27. Захтев Института за онкологију и радиологију Србије у Београду
за доношење одлуке о испуњености услова да др Нада Бабовић стекне научно
звање научни сарадник.
У расправи су учествовали: др Зорица Јуранић, н. саветник Института за
онкологију и радиологију Србије у Београду и др Даворин Радосављевић, н. сарадник
Института за онкологију и радиологију Србије у Београду уместо уредно позваног др
Синише Радуловића, н. саветник Института за онкологију и радиологију Србије у
Београду
Известилац: проф. др Татјана Симић , ред. проф.
Комисија је констатовала да др Нада Бабовић 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 Нада Бабовић испуњава услове за стицање научног звања научни
сарадник.
28. Захтев Института за медицинска истраживања у Београду за
доношење одлуке о испуњености услова да др Зорица Дакић стекне 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 проф. др Гордана Лепосавић, ред. проф. Фармацеутског факултета у
Београду
Известилац: проф. др Татјана Симић , ред. проф.
Комисија је констатовала да др Зорица Дакић 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 медицинске науке, па је једногласно донела
одлуку да др Зорица Дакић испуњава услове за стицање научног звања научни
сарадник.
29. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о
испуњености услова да др Нађа Марић Бојовић стекне научно звање научни
саветник.
У расправи су учествовали: др Олгица Ђурковић Ђаковић, н. саветник
Института за медицинска истраживања у Београду и проф. др Душица Лечић
Тошевски, ред. проф. Медицинског факултета у Београду.
Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Нађа Марић Бојовић 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, није се
сагласила са негативним мишљењем Матичног научног одбора за медицинске науке,
па је једногласно донела одлуку да др Нађа Марић Бојовић испуњава услове за стицање
научног звања научни саветник.
30. Захтев Института за кукуруз „Земун Поље“ у Београду за
доношење одлуке о испуњености услова да др Весна Драгичевић стекне научно
звање научни саветник.
У расправи су учествовали: проф. др Перо Ерић, ред. проф.
Пољопривредног факултета у Новом Саду и др Милена Симић, н. саветник Института
за кукуруз „Земун Поље“ у Београду.
Известилац: проф. др Зоран Ксесеровић, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Весна Драгичевић 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 Весна Драгичевић испуњава
услове за стицање научног звања научни саветник.
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31. Захтев Института за земљиште у Београду за доношење одлуке о
испуњености услова да др Александра Станојковић-Себић стекне научно звање
виши научни сарадник.
У расправи су учествовали: проф. др Перо Ерић, ред. проф.
Пољопривредног факултета у Новом Саду и проф. др Драгутин Ђукић, ред. проф.
Агрономског факултета у Чачку.
Известилац: проф. др Зоран Ксесеровић, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Александра Станојковић-Себић
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 Александра
Станојковић-Себић испуњава услове за стицање научног звања виши научни сарадник.
32. Захтев Института за пестициде и заштиту животне средине у
Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Рада Ђуровић-Пејчев
стекне научно звање виши научни сарадник.
У расправи су учествовали: др Ђурђина Ружић, н. саветник Института за
воћарство у Чачку и др Славица Гашић, н. саветник Института за пестициде и заштиту
животне средине у Београду
Известилац: проф. др Зоран Ксесеровић, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Рада Ђуровић-Пејчев 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 Рада Ђуровић-Пејчев испуњава
услове за стицање научног звања виши научни сарадник.
33. Захтев Технолошког факултета у Новом Саду за доношење
одлуке о испуњености услова да др Владимир Вукић стекне научно звање научни
сарадник.
У расправи су учествовали: др Милица Радосављевић, н. саветник
Института за кукуруз „Земун Поље“ у Београду, проф. др Спасенија Милановић, ред.
проф. Технолошког факултета у Новом Саду.
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Известилац: проф. др Зоран Кесеровић, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Владимир Вукић 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 Владимир Вукић испуњава
услове за стицање научног звања научни сарадник.
34. Захтев Технолошког факултета у Лесковцу за доношење одлуке о
испуњености услова да др Небојша Милосављевић стекне научног звања научни
сарадник.
У расправи је учествовала проф. др Ида Лескошек Чукаловић, ред.
проф. Пољопривредног факултета у Београду. Седници није присуствовао уредно
позвани проф. др Драгиша Савић, Технолошки факултет у Лесковц.у
Известилац: проф. др Зоран Кесеровић, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Небојша Милосављевић 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 Небојша Милосављевић
испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник.
35. Захтев Института за воћарство у Чачку за доношење одлуке о
испуњености услова да др Светлана Пауновић стекне научно звање научни
сарадник.
У расправи су учествовали: проф. др Драган Караџић, ред. проф.
Шумарског факултета у Београду и проф. др Михаило Николић, ред. проф.
Пољопривредног факултета у Београду.
Известилац: проф. др Зоран Кесеровић, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Светлана Пауновић 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
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пољопривреду, па је једногласно донела одлуку да др Светлана Пауновић испуњава
услове за стицање научног звања научни сарадник.
36. Захтев Института за биолошка истраживања „Синиша
Станковић“ у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Елмира
Саљников стекне научно звање научни саветник.
У расправи су учествовали: проф.др Станимир Костадинов, ред. проф.
Шумарског факултета у Београду, уместо уредно позваног др Петра Секулића, н.
саветник Института за ратарство и повртарство у Новом Саду и др Павле Павловић, н.
саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду.
Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Елмира Саљников 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 уређење, заштиту и
коришћење вода, земљишта и ваздуха, па је једногласно донела одлуку да др Елмира
Саљников испуњава услове за стицање научног звања научни саветник.
37. Захтев Института за примену нуклеарне енергије ИНЕП у
Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Жељко Џелетовић
стекне научно звање виши научни сарадник.
У расправи су учествовали: проф. др Станимир Костадинов, ред. проф.
Шумарског факултета у Београду уместо уредно позваног др Петара Секулића, н.
саветник Института за ратарство и повртарство у Новом Саду и др Невена
Михаиловић, в.н.сарадник Института за примену нуклеарне енергије ИНЕП у
Београду.
Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Жељко Џелетовић 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 уређење, заштиту
и коришћење вода, земљишта и ваздуха , па је једногласно донела одлуку да др Жељко
Џелетовић испуњава услове за стицање научног звања виши научни сарадник.
38. Захтев Института за земљиште у Београду за доношење одлуке о
испуњености услова да др Вељко Перовић стекне научно звање научни сарадник.
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У расправи су учествовали: проф. др Станимир Костадинов, ред. проф.
Шумарског факултета у Београду и проф. др Ратко Кадовић, ред. проф. Шумарског
факултета у Београду.
Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Вељко Перовић 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 уређење, заштиту
и коришћење вода, земљишта и ваздуха, па је једногласно донела одлуку да др Вељко
Перовић испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник.
39. Захтев Института за мултидисциплинарна истраживања у
Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Мирјана Вијатовић
Петровић стекне научно звање виши научни сарадник.
У расправи су учествовали: проф. др Влада Вељковић, ред. проф.
Технолошког факултета у Лесковцу и др Зорица Бранковић, н. саветник Института за
мултидисциплинарна истраживања у Београду.
Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Мирјана Вијатовић Петровић 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 Мирјана Вијатовић
Петровић испуњава услове за стицање научног звања виши научни сарадник.
40. Захтев Института за технологију нуклеарних и других
минералних сировина у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др
Соња Милићевић стекне научно звање научни сарадник.
У расправи су учествовали: проф. др Влада Вељковић, ред. проф.
Технолошког факултета у Лесковцу, и др Владан Милошевић, в.н. сарадник Института
за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду уместо уредно
позваног др Драгана Повреновића, ванр. Проф Технолошко-металуршког факултета у
Београду.
Известилац: проф. др Бојан Бабић, ред. проф.
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Комисија је констатовала да др Соња Милићевић 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 Соња Милићевић
испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник.
41. Захтев Института за технологију нуклеарних и других
минералних сировина у Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др
Јелена Милојковић стекне научно звање научни сарадник.
У расправи су учествовали: проф. др Влада Вељковић, ред. проф.
Технолошког факултета у Лесковцу, уместо уредно позваног др Мирослава
Комљеновића, н. саветника Института за мултидисциплинарна истраживања у
Београду и др Мирјана Стојановић, н. саветник Института за технологију нуклеарних
и других минералних сировина у Београду
Известилац: проф. др Бојан Бабић, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Јелена Милојковић 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 Јелена Милојковић
испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник.
42. Захтев Техничког факултета у Бору за доношење одлуке о
испуњености услова да др Александра Милосављевић стекне научно звање виши
научни сарадник.
У расправи су учествовали: др Надежда Талијан, н. саветник Института
за хемију, технологију и металургију у Београду и др Ана Костов, н. саветник
Института за рударство и металургију у Бору уместо уредно позване проф. др Драгане
Живковић, ред. проф. Техничког факултета у Бору.
Известилац: др Алекса Зејак, н. саветник
Захтев ће бити разматран поново без учесника у расправи након
достављања доказа да је кандидаткиња имала учешће у извођењу магистарске тезе или
докторске дисертације.
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43. Захтев Машинског факултета у Београду за доношење одлуке о
испуњености услова да др Михаило Мрдак стекне научно звање виши научни
сарадник.
У расправи је учествовали: др Ана Костов, н. саветник Института за
рударство и металургију у Бору уместо уредно позваног др Звонка Гулишије, н.
саветника Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у
Београду и проф. др Александар Венцл, ванр. проф. Машинског факултета у Београду
Известилац: др Алекса Зејак, н. Саветник.
Комисија је констатовала да др Михаило Мрдак 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 негативним мишљењем Матичног научног одбора за материјале и
хемијске технологије, па је једногласно донела одлуку да др Михаило Мрдак испуњава
услове за стицање научног звања виши научни сарадник.
44. Захтев Института за рударство и металургију у Бору за доношење
одлуке о испуњености услова да др Стеван Димитријевић стекне научно звање
научни сарадник.
У расправи су учествовали: др Ана Костов, н. саветник Института за
рударство и металургију у Бору уместо уредно позваног проф. др Жељка Камберовића,
ред. проф. Технолошко-металуршког факултета у Београду и др Бисерка Трумић,
в.н.сарадник Института за рударство и металургију у Бору.
Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Стеван 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 материјале и
хемијске технологије, па је једногласно донела одлуку да др Стеван Димитријевић
испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник.
45.
Захтев Технолошко-металуршког факултета у Београду за
доношење одлуке о испуњености услова да др Ивана Јевремовић стекне научно
звање научни сарадник.
У расправи су учествовали: др Ана Костов, н. саветник Института за
рударство и металургију у Бору уместо уредно позване проф. др Драгице Јевтић, ред.

21
проф. Грађевинског факултета у Београду и др Ана Јанковић, н. сарадник Технолошкометалуршког факултета у Београду уместо утредно позване проф. др Весне Мишковић
Станковић, ред. проф. Технолошко-металуршког факултета у Београду.
Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Ивана Јевремовић 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 Ивана Јевремовић
испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник.
46. Захтев Факултета инжењерских наука у Крагујевцу за доношење
одлуке о испуњености услова да др Дејан Вељковић стекне научно звање научни
сарадник.
У расправи је учествовао проф. др Радован Славковић, ред. проф
Факултета инжењерских наука у Крагујевцу. Седници није присуствовао уредно
позвани проф. др Мирослав Бабић, ред. проф. Факултета инжењерских наука у
Крагујевцу.
Известилац: проф. др Бојан Бабић, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Дејан Вељковић 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 Дејан Вељковић испуњава услове за стицање научног
звања научни сарадник.
47. Захтев Института за педагошка истраживања у Београду за
доношење одлуке о испуњености услова да др Јелена Станишић стекне научно
звање научни сарадник.
У расправи су учествовали: др Душица Малинић, н. сарадник Института
за педагошка истраживања у Београду уместо уредно позване проф. др Оливере Гајић,
ред. проф. Филозофског факултета у Новом Саду. Седници није присуствовала уредно
позвана проф. др Шефика Алибабић, ред. проф. Филозофског факултета у Београду.
Известилац: проф. др Ђорђе Игњатовић, ред. проф.
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Комисија је констатовала да др Јелена Станишић 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 Јелена Станишић испуњава услове за стицање
научног звања научни сарадник.
48. Захтев Института за педагошка истраживања у Београду за
доношење одлуке о испуњености услова да др Наташа Лалић-Вучетић стекне
научно звање научни сарадник.
У расправи је учествовала др Јасмина Шефер, н. саветник Института за
педагошка истраживања у Београду. Седници није присуствовала уредно позвана
проф. др Шефика Алибабић, ред. проф. Филозофског факултета у Београду.
Известилац: проф. др Ђорђе Игњатовић, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Наташа Лалић-Вучетић 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 Наташа Лалић-Вучетић испуњава услове за
стицање научног звања научни сарадник.
49. Захтев Института за међународну политику и привреду у
Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Зоран Килибарда
стекне научно звање научни сарадник.
У расправи је учествовао др Мирослав Антевски, в.н.сарадник Института
за међународну политику и привреду 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 Зоран Килибарда 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 Зоран Килибарда испуњава услове за стицање
научног звања научни сарадник.
50. Захтев Института за међународну политику и привреду у
Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Милован Радаковић
стекне научно звање научни сарадник.
У расправи је учествовао др Душко Димитријевић, н. саветник
Института за међународну политику и привреду 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 Милован Радаковић 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 Милован Радаковић испуњава услове за стицање
научног звања научни сарадник.
51. Захтев Института економских наука у Београду за доношење
одлуке о испуњености услова да др Жељко Рачић стекне научно звање научни
сарадник.
Захтев ће се разматрати поново када седници буде присуствовао
известилац са матичног научног одбора за друштвене науке.
52. Захтев Балканолошког института САНУ у Београду за доношење
одлуке о испуњености услова да др Татјана Цвјетићанин стекне научно звање
научни саветник.
У расправи су учествовали: др Вујадин Иванишевић, н. саветник
Археолошког института у Београду и др Ивана Поповић, н. саветник Археолошког
института у Београду
Известилац: др Радмила Радић, н. Саветник
Захтев ће бити разматран поново без учесника у расправи
након достављања доказа да је кандидаткиња имала учешће у извођењу магистарске
тезе или докторске дисертације, доказа о руковођењу пројектима, потпројектима или
пројектним задацима, доказа за рад категорије М86 као и достављања на увид
позивних писама за предавања по позиву.
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53. Захтев Археолошког института у Београду за доношење одлуке о
испуњености услова да др Надежда Гавриловић Витас стекне научно звање виши
научни сарадник.
У расправи су учествовали: др Вујадин Иванишевић, н. саветник
Археолошког института у Београду и др Софија Петковић, в.н.сарадник Археолошког
института у Београду
Известилац: проф. др Павле Секеруш, ред. проф.
Захтев ће бити разматран поново без учесника у расправи након
достављања доказа да је кандидаткиња имала учешће у извођењу магистарске тезе или
докторске дисертације као и два рада из категорије М14.
54. Захтев Археолошког института у Београду за доношење одлуке о
испуњености услова да др Немања Мрђић стекне научно звање научни сарадник.
У расправи су учествовали: др Вујадин Иванишевић, н. саветник
Археолошког института у Београду и др Снежана Голубовић, в.н.сарадник
Археолошког института у Београду.
Известилац: проф. др Павле Секеруш, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Немања Мрђић 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 Немања Мрђић испуњава услове за стицање научног
звања научни сарадник.
55. Захтев Археолошког института у Београду за доношење одлуке о
испуњености услова да др Војислав Филиповић стекне научно звање научни
сарадник.
У расправи је
учествовао др Вујадин Иванишевић, н. саветник
Археолошког института у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани др
Александар Булатовић, в.н.сарадник Археолошког института у Београду
Известилац: др Радмила Радић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Војислав Филиповић 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 историју,
археологију и етнологију, па је једногласно донела одлуку да др Војислав Филиповић
испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник.
56. Захтев Археолошког института у Београду за доношење одлуке о
испуњености услова да др Соња Стаменковић стекне научно звање научни
сарадник.
У расправи су учествовали: др Вујадин Иванишевић, н. саветник
Археолошког института у Београду и др Весна Бикић, н. саветник Археолошког
института у Београду.
Известилац: др Радмила Радић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Соња Стаменковић 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 Соња Стаменковић
испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник.
57. Захтев Музиколошког института САНУ у Београду за доношење
одлуке о испуњености услова да др Срђан Атанасовски стекне научно звање
научни сарадник.
У расправи су учествовали: проф. др Соња Маринковић, ред. проф.
Факултета музичке уметности у Београду и др Катарина Томашевић, в.н.сарадник
Музиколошког института САНУ у Београду.
Известилац: др Радмила Радић, н. саветник
Комисија је констатовала да др Срђан Атанасовски 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 Срђан Атанасовски
испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник.
58. Захтев Института за савремену историју у Београду за доношење
одлуке о испуњености услова да др Небојша Петровић стекне научно звање
научни сарадник.
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У расправи је учествовао др Драган Богетић, н. саветник Института за
савремену историју у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани проф. др
Дарко Гавриловић, ред. проф. Природно-математичког факултета у Новом Саду
Известилац: проф. др Павле Секеруш, ред. проф.
Комисија је констатовала да др Небојша Петровић 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 Небојша Петровић
испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник.
59. Захтев Института друштвених наука у Београду за доношење
одлуке о испуњености услова да др Марта Сјенчић стекне научно звање виши
научни сарадник.
Захтев је разматран без учесника у расправи у складу са закључком
са седнице одржане 27.04.2016. године.
Констатовано је да се приложена изјава о учешћу кандидаткиње у
извођењу магистарске тезе или докторске дисертације не може прихватити као ваљан
доказ о менторству, па је неопходно доставити званичан акт усвојен од стране
надлежног органа Института.
Тачка 3.
У оквиру ове тачке дневног реда није било предлога за дискусију.
Договорено је да се следећа седница Комисије одржи 29. јуна 2016.
године.
*
Саставни део овог записника чине материјали које је Комисија
разматрала и мишљења матичних научних одбора.
Седница је завршена у 13.35 часова.
Секретар Комисије

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Никола Лазић, дипл. правник

др Станислава Стошић – Грујичић
научни саветник

