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                                                            З А П И С Н И К 
 

ПЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СТИЦАЊЕ 

НАУЧНИХ ЗВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 26. 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 

 Академик проф. др Зоран Поповић, заменик председника 

 

 Проф. др Бојан Бабић, члан, 

 Др Бранка Васиљевић, члан, 

 Др Алекса Зејак, члан, 

 Др Ђурђица Јововић, члан,  

 Др Зорица Николић, члан, 

 Др Радмила Радић, члан, 

 Проф. др Татјана Симић, члан, 

 Др Јован Ћирић, члан 

 

 Одсутни чланови: 

 

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

 Проф. др Ђорђе Игњатовић, члан,    

 Проф. др Зоран Кесеровић, члан, 

 Проф. др Милорад Кураица, члан, 

 Проф. др Павле Секеруш, 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. Усвајање записника четрнаесте 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 четрнаесте седнице Комисије усвојен је једногласно. 

 

  

Тачка 2. 

 

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

доношење одлуке о испуњености услова да др Ана Капиџић 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 Миљко Сатарић, ред. проф. Факултета техничких наука у Новом Саду. 

 

   Известилац: академик проф. др Зоран Поповић 

 

  Комисија је констатовала да др Ана Капиџић 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 

Ана Капиџић испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

  

 2. Захтев Природно-математичког факултета у Новом Саду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Ана Фирањ стекне научно звање 

научни сарадник.  

                 
                        У расправи је учествовао проф. др Бранислав Лалић, ред. проф. 

Пољопривредног факултета у Новом Саду, уместо оправдано одсутне проф. др Милице 

Павков Хрвојевић, ред.проф. Природно-математичког факултета у Новом Саду. 
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Седници није присуствовао уредно позвани академик проф. др Милан Дамњановић, 

ред. проф. Физичког факултета у Београду. 

 

                         Известилац: академик проф. др Зоран Поповић 

    

  Комисија је констатовала да др Ана Фирањ 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 

Ана Фирањ испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

   

 3. Захтев Института за физику у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Милка Јаковљевић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                       
                         У расправи је учествовао др Радош Гајић, н. саветник Института за 

физику у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани др Љупчо Хаџиевски, 

н. саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду. 

 

  Известилац: академик проф. др Зоран Поповић 

 

  Комисија је констатовала да др Милка Јаковљевић 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 Милка Јаковљевић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

 

                        4. Захтев Института за биолошка истраживања „Синиша 

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

Стаменковић реизабере у научно звање виши научни сарадник.   

                    

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

Стоматолошког факултет у Београду и др Јелена Благојевић, н. саветник Института за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду. 

 

                        Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

  

 Комисија је констатовала да др Горана Стаменковић 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 
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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 Горана 

Стаменковић испуњава услове да се реизабере у  научно звање виши научни сарадник. 

 

                           5. Захтев Биолошког факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Михаило Јелић стекне научно звање научни сарадник.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

Стоматолошког факултет у Београду и  проф. др Марина Стаменковић Радак, ред. 

проф. Биолошког факултета у Београду. 

 

      Известилац: др Станислава Стошић-Грујичић, н. саветник 

 

                             Комисија је констатовала да др Михаило Јелић 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 Михаило Јелић испуњава услове за стицање научног 

звања научни сарадник. 

 

 6. Захтев Института за молекуларну генетику и генетичко 

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

Татјана Илић Томић реизабере у научно звање научни сарадник.   

                                           

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

Стоматолошког факултет у Београду и др Јасмина Никодиновић Рунић, н. саветник 

Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду. 

    

                        Известилац: др Станислава Стошић-Грујичић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Татјана Илић Томић 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 Татјана 

Илић Томић испуњава услове да се реизабере у  научно звање научни сарадник. 
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 7. Захтев Института за молекуларну генетику и генетичко 

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

Самарџић реизабере у научно звање научни сарадник.   

                                             

                        У расправи је учествовала др Весна Максимовић, н. саветник Института 

за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду. Седници није 

присуствовала уредно позвана др Мирослава Митровић, н. саветник Института за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду. 

 

                        Известилац: др Станислава Стошић-Грујичић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Јелена Самарџић 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 Јелена 

Самарџић испуњава услове да се реизабере у  научно звање научни сарадник. 

 

 

 8. Захтев Института за примену нуклеарне енергије ИНЕП у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Ивана Грубиша стекне 

научно звање научни сарадник.                                                           
                    

                         У расправи је учествовала др Маја Косановић, н. сарадник Института за 

примену нуклеарне енергије ИНЕП у Београду. Седници није присуствовала уредно 

позвана др Мирослава Митровић, н. саветник Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“ у Београду. 

 

  Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

  

 Комисија је констатовала да др Ивана Грубиша 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 Ивана Грубиша испуњава услове за стицање научног 

звања научни сарадник. 

 

  

   9.  Захтев Института за биолошка истраживања „Синиша 

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

Филиповић стекне научно звање научни сарадник.   
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                         У расправи су учествовали: проф. др Нада Ковачевић, ред. проф. 

Фармацеутског факултета у Београду и др Ангелина Суботић, н. саветник Института за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду. 

 

                         Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

 

                         Комисија је констатовала да др Биљана 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 

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

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

једногласно донела одлуку да др Биљана Филиповић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

  

   10. Захтев Рударско-геолошког факултета у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Драган Половина стекне научно звање научни 

сарадник.                              

         
                          У расправи су учествовали: проф. др Никола Лилић, ред. проф. 

Рударско-геолошког факултета у Београду уместо уредно позваног др Миленка 

Љубојева, н. саветника Института за рударство и металургију у Бору и  проф. др 

Драган Игњатовић, ред. проф. Рударско-геолошког факултета у Београду. 

 

   Известилац: др Алекса Зејак, н. саветник 

 

                          Комисија је констатовала да др Драган Половина 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 енергетику, 

рударство и енергетску ефикасност, па је једногласно донела одлуку да др Драган 

Половина испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник.  

  

 11. Захтев Факултета инжењерских наука у Крагујевцу за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Драган Цветковић стекне научно звање 

научни сарадник.                     
                       

                        У расправи су учествовали: проф. др Владан Карамарковић, ред. проф. 

Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и проф. др Небојша Лукић, 

ред.проф. Факултета инжењерских наука у Крагујевцу. 

. 

            Известилац: проф. др Бојан Бабић, ред. проф. 
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                        Комисија је констатовала да др Драган 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 енергетику, 

рударство и енергетску ефикасност, па је једногласно донела одлуку да др Драган 

Цветковић испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

12. Захтев Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Александар Менићанин стекне 

научно звање виши научни сарадник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                    

                        У расправи су учествовали: др Дана Васиљевић Радовић, н. саветник 

Института за хемију, технологију и металургију у Београду и  проф. др Љиљана 

Живанов, ред. проф. Факултета техничких наука у Новом Саду. 

 

                          Известилац: др Алекса Зејак, н. саветник 

 

                          Комисија је констатовала да др Александар Менићанин 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 електронику, 

телекомуникације и информационе технологије, па је једногласно донела одлуку да др 

Александар Менићанин испуњава услове за стицање научног звања виши научни 

сарадник.  

  

 13. Захтев РТ-РК д.о.о. за системе засноване на рачунарима у Новом 

Саду за доношење одлуке о испуњености услова да др Велибор Илић стекне 

научно звање научни сарадник.   

 

                          У расправи су учествовали: др Предраг Петровић, н. саветник 

Института за телекомуникације и електронику ИРИТЕЛ а.д. у Београду и др Бранислав 

Тодоровић, н. сарадник РТ-РК д.о.о. за системе засноване на рачунарима у Новом 

Саду. 

 

                         Известилац: академик проф. др Зоран Поповић 

 

                        Комисија је констатовала да др Велибор Илић 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 
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складу са одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним 

мишљењем Матичног научног одбора за електронику, телекомуникације и 

информационе технологије, па је једногласно донела одлуку да др Велибор Илић 

испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

  14. Захтев Института за технологију нуклеарних и других 

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

Марија Ђошић стекне научно звање научни сарадник.   
                                             

                          У расправи су учествовали: др Ана Костов, н. саветник Института за 

рударство и металургију у Бору и др Јовица Стојановић, в.н.сарадник Института за 

технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду, уместо уредно 

позване проф. др Весне Мишковић Станковић, ред. проф. Технолошко-металуршког 

факултета у Београду. 

 

                         Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Марија Ђошић испуњава услове из члана 

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

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

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

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

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

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

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

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

звања научни сарадник. 

 

  15. Захтев Технолошко-металуршког факултета у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Ивана Лукић стекне научно звање 

научни сарадник.   

                                                                 

                          У расправи су учествовали: проф. др Влада Вељковић, ред. проф. 

Технолошког факултета у Лесковцу и проф. др Ирена Жижовић, ванр.проф. 

Технолошко-металуршког факултета у Београду. 

 

                          Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

 

  Комисија је констатовала да др Ивана Лукић испуњава услове из члана 

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

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

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

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

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

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

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

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

звања научни сарадник. 
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 16. Захтев Института за мултидисциплинарна истраживања у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Наташа Марјановић 

стекне научно звање научни сарадник.                                       
                       

                         У расправи су учествовали: проф. др Влада Вељковић, ред. проф. 

Технолошког факултета у Лесковцу и др Мирослав Комљеновић, н. саветник 

Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду 

 

                        Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Наташа Марјановић 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 Наташа Марјановић 

испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

 17. Захтев Технолошко-металуршког факултета у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Љиљана Сретковић стекне научно 

звање научни сарадник.   

                                                                               

                         У расправи су учествовали: др Мирослав Комљеновић, н. саветник 

Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду и проф. др Мирјана 

Костић, ред.проф. Технолошко-металуршког факултета у Београду. 

 

                        Известилац: др Станислава Стошић- Грујичић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Љиљана Сретковић 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 Љиљана Сретковић 

испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

 18. Захтев Технолошко-металуршког факултета у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Зоран Словић стекне научно звање 

научни сарадник.   

 

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

Технолошко-металуршког факултета у Београду и  проф. др Карло Раић, ред. проф. 

Технолошко-металуршког факултета у Београду. 
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 Известилац: др Станислава Стошић- Грујичић, н. саветник 

  

                        Комисија је констатовала да др Зоран Словић 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 Зоран Словић испуњава услове за стицање научног 

звања научни сарадник. 

 

  

 19.  Захтев Војнотехничког института у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Милош Павић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                         

                       У расправи је учествовао проф. др Срђан Бошњак, ред. проф. Машинског 

факултета у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани др Бојан Павковић, 

н. сарадник Војнотехничког института у Београду. 

 

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

 

                         Комисија је констатовала да др Милош Павић 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 Милош Павић испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

 20. Захтев Војнотехничког института у Београду за доношење одлуке 

о испуњености услова да др Жељко Булатовић стекне научно звање научни 

сарадник.   

   

                        У расправи су учествовали: проф. др Срђан Бошњак, ред. проф. 

Машинског факултета у Београду и проф. др Мирољуб Томић, ред. проф. у пензији 

Машински факултет у Београду. 

 

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

                         

 Комисија је констатовала да др Жељко Булатовић 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 машинство, па је 

једногласно донела одлуку да др Жељко Булатовић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

 

                        21. Захтев Војнотехничког института у Београду за доношење одлуке 

о испуњености услова да др Драган Трифковић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                                                                           

                        У расправи је учествовао проф. др Срђан Бошњак, ред. проф. Машинског 

факултета у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани  др Драгољуб Вујић, 

ред. проф. Војнотехничког института у Београду. 

 

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

 

                        Комисија је констатовала да др Драган Трифковић 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 Драган Трифковић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

   

                        22. Захтев Војнотехничког института у Београду за доношење одлуке 

о испуњености услова да др Дамир Јерковић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                       

                         У расправи су учествовали: проф. др Срђан Бошњак, ред. проф 

Машинског факултета у Београду и  др Марија Самарџић, н. сарадник Војнотехничког 

института у Београду. 

 

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

 

                         Комисија је констатовала да др Дамир Јерковић 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 Дамир Јерковић испуњава услове за стицање научног 

звања научни сарадник. 

 

 23. Захтев Машинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Наташа Мишић стекне научно звање научни сарадник.   
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                        У расправи је учествовао проф. др Ђуро Коруга, ред проф. Машинског 

факултета у Београду, уместо уредно позваног проф. др Драгутина Дебељковића, ред. 

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

др Драгиша Вилотић, ред. проф. Факултета техничких наука у Новом Саду. 

 

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

 

                         Комисија је констатовала да др Наташа Мишић 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 Наташа Мишић испуњава услове за стицање научног 

звања научни сарадник. 

 

 24. Захтев Машинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Милош Добројевић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                                                               

                         У расправи је учествовао проф. др Александар Седмак, ред. проф. 

Машинског факултета у Београду. Седници није присуствовао проф. др Мирослав 

Бабић, ред. проф. Факултета инжењерских наука у Крагујевцу. 

 

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

   

                         Комисија је констатовала да др Милош Добројевић 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 Милош Добројевић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

 

 25. Захтев Института за прехрамбене технологије у Новом Саду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Оливера Ђурагић стекне научно 

звање виши научни сарадник.   

                         

                        У расправи су учествовали: др Аурелија Спирић, н. саветник Института 

за хигијену и технологију меса у Београду и др Јованка Левић, н. саветник Института 

за прехрамбене технологије у Новом Саду. 

 

 Известилац: др Зорица Николић, н. саветник 
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                        Комисија је констатовала да др Оливера Ђурагић 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 Оливера Ђурагић испуњава 

услове за стицање научног звања виши научни сарадник. 

  

 26. Захтев Технолошког факултета у Новом Саду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Невена Хромиш стекне научно звање научни 

сарадник.   

                                             

                         У расправи су учествовали: др Аурелија Спирић, н. саветник Института 

за хигијену и технологију меса у Београду и  проф. др Вера Лазић, ред. проф. 

Технолошког факултета у Новом Саду. 

 

 Известилац: др Зорица Николић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Невена Хромиш 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 Невена Хромиш испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 

  

    27. Захтев Пољопривредног факултета у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Зорана Милорадовић стекне научно звање 

научни сарадник.   

                              

                         У расправи су учествовали: др Аурелија Спирић, н. саветник Института 

за хигијену и технологију меса у Београду и проф. др Снежана Јовановић, ред. проф. 

Пољопривредног факултета у Београду уместо уредно позваног проф. др Огњена 

Маћеја, ред. проф. Пољопривредног факултета у Београду. 

 

                          Известилац: др Зорица Николић, н. саветник 

 

                          Комисија је констатовала да др Зорана Милорадовић 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, 
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сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за биотехнологију и 

пољопривреду, па је једногласно донела одлуку да др Зорана Милорадовић испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

 

                        28. Захтев Факултета ветеринарске медицине у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Тамаш Петровић стекне научно 

звање научни саветник.   

                                                                          

                         У расправи су  учествовали: др Милан Петровић, н. саветник Института 

за сточарство у Београду и др Бранка Видић, н. саветник Института за ветеринарство 

,,Нови Сад“ у Новом Саду, уместо уредно позваног и проф. др Мирослава Валчића, 

ред. проф. Факултета ветеринарске медицине у Београду. 

 

                          Известилац: др Зорица Николић, н. саветник 

 

                           Комисија је констатовала да др Тамаш Петровић испуњава услове из 

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

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

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

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

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

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

са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за биотехнологију и 

пољопривреду, па је једногласно донела одлуку да др Тамаш Петровић испуњава 

услове за стицање научног звања научни саветник. 

 

 29. Захтев Института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Весна Ђорђевић стекне научно 

звање виши научни сарадник.   

                         

                         У расправи су учествовали: др Милан Петровић, н. саветник Института 

за сточарство у Београду и  др Мирослав Ћирковић, н. саветник Института за 

ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду. 

 

                          Известилац: др Зорица Николић, н. саветник  

 

                          Комисија је констатовала да др Весна Ђорђевић 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 Весна Ђорђевић испуњава 

услове за стицање научног звања виши научни сарадник. 
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 30. Захтев Института за шумарство у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Саша Еремија стекне научно звање научни сарадник.   

                                              

                         У расправи су учествовали: проф. др Драган Караџић, ред.проф. 

Шумарског факултета у Београду и проф. др Милан Кнежевић, ред. проф. Шумарског 

факултета у Београду 

 

 Известилац: др Зорица Николић, н. саветник 

 

  Комисија је констатовала да др Саша Еремија 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 Саша Еремија испуњава услове за стицање научног 

звања и научни сарадник. 

  

 31. Захтев Медицинског факултета Војномедицинске академије у 

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

научно звање научни саветник.   

                  

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

Института за медицинска истраживања у Београду уместо уредно позване проф. др 

Милице Простран, ред.проф. Медицинског факултета у Београду и проф. др Викторија 

Драгојевић Симић, ред. проф. Медицинског факултета Војномедицинске академије у 

Београду. 

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

 

 Комисија је констатовала да др Весна Јаћевић не 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 негативним мишљењем Матичног научног одбора за медицинске науке, па је 

једногласно донела одлуку да др Весна Јаћевић не испуњава услове за стицање научног 

звања научни саветник. 

   

 32. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Радмила Новаковић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                       

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

Института за медицинска истраживања у Београду, уместо уредно позване проф. др 

Драгице Стојић, ред. проф. Стоматолошког факултета у Београду и проф. др Љиљана 

Гојковић Букарица Медицински факултет у Београду. 
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                          Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

                          Комисија је констатовала да др Радмила Новаковић испуњава услове из 

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

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

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

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

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

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

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за медицинске 

науке, па је једногласно донела одлуку да др Радмила Новаковић испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        33. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Нина Ђукановић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                            

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

Института за медицинска истраживања у Београду уместо уредно позване проф. др 

Драгице Стојић, ред. проф. Стоматолошког факултета у Београду и  проф. др Зоран 

Тодоровић, Медицински факултет у Београду. 

 

                         Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

                         Комисија је констатовала да др Нина Ђукановић испуњава услове из 

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

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

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

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

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

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

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за медицинске 

науке, па је једногласно донела одлуку да др Нина Ђукановић испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

 

 34. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

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

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

Института за медицинска истраживања у Београду уместо уредно позване проф. др 

Гордане Коцић, ред. проф. Медицинског факултета у Нишу. Седници није 

присуствовала уредно позвана проф. др Љиљана Меденица, ред. проф. Медицинског 

факултета у Београду. 

 

                           Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

    Комисија је констатовала да др Ивана Дунић испуњава услове из члана 

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

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

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

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

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

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

одлуку да др Ивана Дунић испуњава услове за стицање научног звања научни 

сарадник. 

. 

 35. Захтев Института за медицинска истраживања у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Данијела Ристић Медић стекне 

научно звање виши научни сарадник.                       
                           

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

Института за медицинска истраживања у Београду уместо уредно позване проф. др 

Гордане Коцић, ред. проф. Медицинског факултета у Нишу и  др Мирјана Гуриновић, 

н. саветник Института за медицинска истраживања у Београду. 

 

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

 

 Комисија је констатовала да др Данијела Ристић Медић испуњава услове 

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

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

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

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

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

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

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за медицинске 

науке, па је једногласно донела одлуку да др Данијела Ристић Медић испуњава услове 

за стицање научног звања виши научни сарадник. 

  

                      36. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

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

                                            

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

Института за медицинска истраживања у Београду и проф. др Милан Недељковић, 

Медицински факултет у Београду. 

 

                        Известилац:  др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Ивана Буразор 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 Буразор испуњава услове за стицање научног звања научни 

сарадник. 
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                        37. Захтев Медицинског факултета у Новом Саду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Александра Јовановић Галовић стекне научно 

звање научни сарадник.   

                     

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

Института за медицинска истраживања у Београду и проф. др Ивана Хрњаковић 

Цвјетковић, ванр. проф. Медицинског факултета у Новом Саду уместо уредно позваног  

проф. др Владимира Петровића, ванр. проф. Медицинског факултета у Новом Саду. 

 

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

 

                        Комисија је констатовала да др Александра Јовановић Галовић 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 Александра Јовановић Галовић испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        38. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Нађа Марић Бојовић стекне научно звање научни 

саветник.    
              

  Захтев ће се разматрати на следећој седници Комисије јер у расправи 

није учествовала уредно позвана проф. др Душица Лечић Тошевски, ред. проф. 

Медицинског факултета у Београду. 

   

 

                        39. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Зорица Петрашиновић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                         

                        У расправи је учествовао проф. др Гордана Лепосавић, ред. проф. 

Фармацеутског факултета у Београду и  др Ана Дикић Ђорђевић, Медицински 

факултет у Београду. 

 

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

 

  Комисија је констатовала да др Зорица Петрашиновић 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 
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науке, па је једногласно донела одлуку да др Зорица Петрашиновић испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        40. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да се др Мирјана Станојевић Стошовић реизабере у научно 

звање научни сарадник.       
                       

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

Фармацеутског факултета у Београду и проф. др Радомир Наумовић, Медицински 

факултет у Београду. 

 

                         Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

                          Комисија је констатовала да др Мирјана Станојевић Стошовић 

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 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, па је једногласно донела одлуку да др Мирјана Станојевић Стошовић 

испуњава услове да се реизабере у научно звање научни сарадник. 

 

                        41. Захтев Медицинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да се др Мирјана Ковач реизабере у научно звање научни 

сарадник.   

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

Фармацеутског факултета у Београду и проф. др Нада Сувајџић Вуковић, Медицински 

факултет у Београду. 

 

                          Известилац: др Станислава Стошић- Грујичић, н. саветник 

. 

                          Комисија је констатовала да др Мирјана Ковач 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 

Мирјана Ковач испуњава услове да се реизабере у научно звање научни сарадник. 

 

                        42.    Захтев Фармацеутског факултета у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Маргарита Додевска стекне научно звање 

научни сарадник.                      
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                        У расправи су учествовали: др Зорица Јуранић, н. саветник Института за 

онкологију и радиологију Србије у Београду и проф. др Брижита Ђорђевић, ванр. проф. 

Фармацеутског факултета у Београду. 

 

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

  

                        Комисија је констатовала да др Маргарита Додевска 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 Маргарита Додевска испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

 

                         43. Захтев Института за медицинска истраживања у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Невена Кардум стекне научног 

звања научни сарадник.   

                        

                         У расправи су учествовали: др Зорица Јуранић, н. саветник Института за 

онкологију и радиологију Србије у Београду и др Сњежана Петровић, н. сарадник 

Института за медицинска истраживања у Београду. 

 

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

                          

                         Комисија је констатовала да др Невена Кардум 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 Невена Кардум испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

 

                         44. Захтев Института за међународну политику и привреду у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Биљана Стојковић 

стекне научно звање научни сарадник.   

                          

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

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

позвани др Живојин Ђурић, н. саветник Института за политичке студије у Београду  

 

                         Известилац: др Јован Ћирић, н. саветник  

 

 Комисија је констатовала да др Биљана Стојковић 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 друштвене науке, 

па је једногласно донела одлуку да др Биљана Стојковић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

 

                        45. Захтев Института за политичке студије у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Александра Колаковић стекне научно звање 

научни сарадник. 

 

                         У расправи је  учествовао др Момчило Суботић, н. саветник Института 

за политичке студије у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани др 

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

  

                        Известилац: др Јован Ћирић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Александра Колаковић 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 Александра Колаковић испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

 

 

                       46. Захтев Института друштвених наука у Београду за доношење 

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

сарадник.  

                        
                       Седници није присуствовао нико од уредно позваних учесника у 

расправи. 

 

 Захтев ће се разматрати на седници 27.04.2016. године. 

 

                         

 

Тачка 3. 

 

 

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

 

  

* 
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 Саставни део овог записника чине материјали које је Комисија 

разматрала и мишљења матичних научних одбора. 

 

 Седница је завршена у 13.40 часова. 

 

 

Секретар Комисије 

 

Никола Лазић, дипл. правник 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

др Станислава Стошић – Грујичић 

научни саветник 

 


