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                                                            З А П И С Н И К 
 

ДВАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СТИЦАЊЕ 

НАУЧНИХ ЗВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 28. ЈАНУАРА 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 Татјана Симић, члан, 

 Проф. др Павле Секеруш, члан, 

 Др Јован Ћирић, члан 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
* по азбучном реду 

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

 
 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Усвајање записника једанаесте 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 десете 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 Наташа Јовић Јовичић стекне 

научно звање виши научни сарадник.   

 

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

Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду, и др Александра 

Милутиновић Николић, н. саветник Института за хемију, технологију и металургију у 

Београду. 

 

  Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

 

  Комисија је констатовала да др Наташа Јовић Јовичић 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 са 16 гласова „ЗА“ и три гласа „ПРОТИВ“ донела одлуку да 

др Наташа Јовић Јовичић испуњава услове за стицање научног звања виши научни 

сарадник. 

 

 

 2. Захтев Технолошко-металуршког факултета у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Весна Лазић стекне научно звање 

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

Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду, и  проф. др Маја Радетић, 

ванр. проф. Технолошко-металуршког факултета у Београду  

 

  Известилац: др Бранка Васиљевић, н. Саветник 

 

 Утврђено је да кандидаткиња не испуњава квалитативне критеријуме за 

стицање научног звања виши научни сарадник, односно нема учешће у извођењу 

магистарске тезе или докторске дисертације. 

 

 Комисија је констатовала да др Весна Лазић не испуњава услове из члана 

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

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

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

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

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

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

позитивним мишљењем Матичног научног одбора за материјале и хемијске 

технологије, па је са 14 гласова „ЗА“ и једним гласом „ПРОТИВ“донела одлуку да др 

Весна Лазић не испуњава услове за стицање научног звања виши научни сарадник. 

   

 3. Захтев Технолошко-металуршког факултета у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да се др Адела Медовић Баралић 

реизабере у 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 Бранка Васиљевић, н. саветник 

 

  Комисија је констатовала да др Адела Медовић Баралић 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 материјале и хемијске технологије, па је једногласно 

донела одлуку да др Адела Медовић Баралић испуњава услове да се реизабере у 

научно звање научни сарадник. 

 

                    

                        4. Захтев Технолошко-металуршког факултета у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Биљана Пејић стекне научно звање 

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

Технолошког факултета у Лесковцу, и проф. др Мирјана Костић, ред. проф. 

Технолошко-металуршког факултета у Београду  

 

                        Известилац: др Бранка Васиљевић, н. Саветник 

 

 Утврђено је да кандидаткиња не испуњава квалитативне критеријуме за 

стицање научног звања виши научни сарадник, односно нема учешће у извођењу 

магистарске тезе или докторске дисертације. 

 

 Комисија је констатовала да др Биљана Пејић не испуњава услове из 

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

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

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

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

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

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

се сагласила са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за материјале и 

хемијске технологије, па је са 14 гласова „ЗА“ и једним гласом „ПРОТИВ“ донела 

одлуку да др Биљана Пејић не испуњава услове за стицање научног звања виши научни 

сарадник. 

 

                       5. Захтев Технолошко-металуршког факултета у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др СлавицаТомић стекне научно звање 

научни сарадник.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

факултета у Лесковцу, и  проф. др Драган Повреновић, ванр. проф. Технолошко-

металуршког факултета у Београду  

 

 Известилац: др Бранка Васиљевић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др СлавицаТомић 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 СлавицаТомић испуњава услове за стицање научног 

звања научни сарадник. 

 

 6. Захтев Института за мултидисциплинарна истраживања у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Катарина  

Војисављевић сткне научно звање виши научни сарадник.   

                                                

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

рударство и металургију у Бору, и  др Татјана Срећковић, н. саветник Института за 

мултидисциплинарна истраживања у Београду.  
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                        Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Катарина  Војисављевић 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 Катарина  Војисављевић 

испуњава услове за стицање научног звања виши научни сарадник. 

 

 7. Захтев Технолошко-металуршког факултета у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да се др Дејан Трифуновић реизабере у 

научно звање научни сарадник.   

                      

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

рударство и металургију у Бору, и  проф. др Весна Радојевић, ванр. проф. Технолошко-

металуршког факултета у Београду  

 

                        Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Дејан Трифуновић 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 материјале и хемијске технологије, па је једногласно 

донела одлуку да др Дејан Трифуновић испуњава услове да се реизабере у научно 

звање научни сарадник. 

 

 8. Захтев Војнотехничког института у Београду за доношење одлуке 

о испуњености услова да др Игор Радисављевић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                        

                       У расправи је учествовао др Зијах Бурзић, н. саветник Војнотехничког 

института у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани др Звонко Гулишија, 

н. саветник Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у 

Београду. 

 

 Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

.  

  Комисија је констатовала да др Игор Радисављевић 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. 
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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 Игор Радисављевић 

испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

  

   9. Захтев Факултета инжењерских наука у Крагујевцу за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Горан Бошковић стекне научно звање научни 

сарадник.   

             
                          У расправи је учествовао проф. др Мирко Коматина, ред. проф. 

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

др Небојша Јовичић, ред. проф. Факултета инжењерских наука у Крагујевцу  

 

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

 

                          Комисија је констатовала да др Горан Бошковић 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 Горан Бошковић испуњава услове за стицање научног 

звања научни сарадник. 

   

   10. Захтев Машинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Предраг Милановић стекне научно звање научни 

сарадник.   

 

                           У расправи је учествовао проф. др Србислав Генић, ред. проф. 

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

др Владан Карамарковић, ред. проф. Факултета за машинство и грађевинарство у 

Краљеву. 

 

   Известилац: проф.др Бојан Бабић, ред. проф 

 

                          Комисија је констатовала да др Предраг Милановић 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 Предраг Милановић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 
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 11. Захтев Електротехничког института „Никола Тесла“ а.д. у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Александар Жигић 

стекне научно звање научни сарадник.   

                       

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

ИРИТЕЛ-а а.д. у Београду, уместо уредно позваног проф. др Жељка Ђуровића, ред. 

проф. Електротехничког факултета у Београду и др Драган Ковачевић, н. саветник 

Електротехничког института „Никола Тесла“ а.д. у Београду. 

 

            Известилац: др Алекса Зејак, н. саветник  

  

                       Комисија је констатовала да др Александар Жигић 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 електронику, 

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

Александар Жигић испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

  

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

Саду за доношење одлуке о испуњености услова да др Игор Дотлић стекне научно 

звање научни сарадник.   

 

                        У расправи је учествовао др Бранислав Тодоровић, н. саветник РТ-РК за 

системе засноване на рачунарима д.о.о. у Новом Саду. Седници није присуствовао 

уредно позвани проф. др Бранко Колунџија, ред. проф. Електротехничког факултета у 

Београду. 

 

                        Известилац: академик проф. др Зоран Поповић 

 

                        Комисија је констатовала да др Игор Дотлић 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 електронику, телекомуникације и 

информационе технологије, па је једногласно донела одлуку да др Игор Дотлић 

испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

 13. Захтев Факултета техничких наука у Новом Саду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Стеван Јокић стекне научно звање научни 

сарадник.   
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                       У расправи је учествовао др Предраг Петровић, н. саветник    ИРИТЕЛ-а 

а.д. у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани проф. др Владо Делић, ред. 

проф. Факултета техничких наука у Новом Саду. 

           

                       Известилац: др Алекса Зејак, н. саветник 

 

                       Комисија је констатовала да др Стеван Јокић 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 електронику, телекомуникације и 

информационе технологије, па је једногласно донела одлуку да др Стеван Јокић 

испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

  

 14. Захтев Електронског факултета у Нишу за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Милош Стојановић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                       
                         У расправи је учествовала проф. др Милена Станковић, ред. проф. 

Електронског факултета у Нишу. Седници није присуствовао уредно позавни проф. др 

Иван Милентијевић, ред. проф. Електронског факултета у Нишу. 

 

                         Известилац: др Алекса Зејак, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Милош Стојановић испуњава услове из 

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

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

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

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

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

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

сагласила се са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за електронику, 

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

Милош Стојановић испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

 15. Захтев Машинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Јасмине Лозановић Шајић стекне научно звање виши 

научни сарадник.   

                         

                        У расправи су учествовали: др Зоран Јовановић, н. саветник Института за 

нуклеарне науке „Винча“ у Београду, уместо уредно позваног проф. др Срђана 

Бошњака, ред. проф. Машинског факултета у Београду, и проф. др Александар Седмак, 

ред. проф. Машинског факултета у Београду. 

 

                         Известилац: проф. др Бојан Бабић, ред. проф. 
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 Комисија је констатовала да др Јасмине Лозановић Шајић 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 се са негативним мишљењем Матичног научног одбора за машинство, па 

је једногласно донела одлуку да др Јасмине Лозановић Шајић испуњава услове за 

стицање научног звања виши научни сарадник. 

   

 16. Захтев Машинског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Велимир Петровић стекне научно звање виши научни 

сарадник.   

                    

                        У расправи су учествовали: др Зоран Јовановић, н. саветник Института за 

нуклеарне науке „Винча“ у Београду и  проф. др Драгослава Стојиљковић, ред. проф. 

Машинског факултета у Београду. 

                         

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

 

 Утврђено је да кандидат нема учешће у извођењу магистарске тезе или 

докторксе дисертације. 

 

 Комисија је констатовала да др Велимир Петровић не испуњава услове 

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

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

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

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

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

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

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

са 14 гласова „ЗА“ и једним гласом „ПРОТИВ“ донела одлуку да др Велимир Петровић 

не испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

  

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

доношење одлуке о испуњености услова да др Жељко Шакота стекне научног 

звања научни сарадник.   

                           

                        У расправи су учествовали: проф. др Миломир Гашић, ред. проф. 

Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и  др Зоран Јовановић, н. 

саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду.  

                        

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

 

                        Комисија је констатовала да др Жељко Шакота 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 
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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 Жељко Шакота испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

 18. Захтев Агрономског факултета у Чачку за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Славица Весковић Морачанин стекне научно звање 

научни саветник.   

                         

                        У расправи су учествовали: проф. др Ида Лескошек Чукаловић, ред. 

проф. Пољопривредног факултета у Београду и проф. др Драгутин Ђукић, ред. проф. 

Агрономског факултета у Чачку. 

 

 Известилац: др Зорица Николић, н. саветник 

  

                       Комисија је констатовала да др Славица Весковић испуњава услове 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 Славица Весковић Морачанин испуњава услове за 

стицање научног звања научни саветник. 

  

 19. Захтев Технолошког факултета у Новом Саду за доношење 

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

сарадник.   

           

                        У расправи је учествовала проф. др Ида Лескошек Чукаловић, ред. проф. 

Пољопривредног факултета у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани  

проф. др Зоран Зековић, ред. проф. Технолошког факултета у Новом Саду.  

 

  Известилац: др Зорица Николић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Снежана Филип испуњава услове члана 

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

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

поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких 

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

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

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

мишљењем Матичног научног одбора за биотехнологију и пољопривреду, па је 

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

звања научни сарадник. 

 

 20. Захтев Института за прехрамбене технологије у Новом Саду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Ивана Чабаркапа стекне научно 

звање научни сарадник.    
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                        У расправи су учествовали проф. др Ида Лескошек Чукаловић, ред. 

проф. Пољопривредног факултета у Београду и  др Оливера Ђурагић, н. сарадник 

Института за прехрамбене технологије у Новом Саду. 

 

 Известилац: др Зорица Николић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Ивана Чабаркапа 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 Ивана Чабаркапа испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        21. Захтев Института за пестициде и заштиту животне средине у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Маријана Пражић-

Голић стекне научно звање научни сарадник.   

                          

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

за хигијену и технологију меса у Београду, уместо уредно позване др Ђурђине Ружић, 

н. саветника Института за воћарство у Чачку и  др Петар Кљајић, н. саветник 

Института за пестициде и заштиту животне средине у Београду.  

 

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

 

                       Комисија је констатовала да др Маријана Пражић-Голић 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 Маријана Пражић-Голић 

испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

   

                        22. Захтев Института за пестициде и заштиту животне средине у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да се др Владан Јовановић 

реизабере у научно звање научни сарадник.                          
                       

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

за хигијену и технологију меса у Београду, уместо уредно позване др Ђурђине Ружић, 

н. саветника Института за воћарство у Чачку и  академик проф. др Васкрсија Јањић, 

ред. проф. Институт за пестициде и заштиту животне средине у Београду.  

  

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



 12 

 

                       Комисија је констатовала да др Владан Јовановић 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 биотехнологију и пољопривреду, па је једногласно донела 

одлуку да др Владан Јовановић испуњава услове да се реизабере у научно звање 

научни сарадник. 

 

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

доношење одлуке о испуњености услова да др Раде Станисављевић стекне научно 

звање научни саветник.   

                                                               

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

за хигијену и технологију меса у Београду, уместо уредно позваног проф. др Пере 

Ерића, ред. проф. Пољопривредног факултета у Новом Саду и др Снежана Младеновић 

Дринић, н. саветник Института за кукуруз „Земун Поље“ у Београду. 

 

  Известилац: др Зорица Николић, н. саветник 

 

  Комисија је констатовала да др Раде Станисављевић 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 14 гласова „ЗА“ и једним гласом „ПРОТИВ“ донела одлуку да др 

Раде Станисављевић испуњава услове за стицање научног звања научни саветник. 

 

 24. Захтев Технолошко-металуршког факултета у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Мирјана Рајилић-Стојановић 

стекне научно звање виши научни сарадник.    
                         

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

Института за кукуруз „Земун Поље“ у Београду, и проф. др Сузана Димитријевић 

Бранковић, Технолошко-металуршки факултет у Београду.  

. 

             Известилац: др Зорица Николић, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Мирјана Рајилић-Стојановић испуњава 

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

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

38. Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

научноистраживачких резултата истраживача ("Службени гласник РС", број 38/08) за 
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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 Мирјана Рајилић-Стојановић 

испуњава услове за стицање научног звања виши научни сарадник. 

  

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

доношење одлуке о испуњености услова даа др Сања Микић стекне научно звање 

научни сарадник.   

                         

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

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

саветник Института за ратарство и повртарство у Новом Саду.  

 

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

 

                        Комисија је констатовала да др Сања Микић 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 Сања Микић испуњава услове за стицање научног 

звања научни сарадник. 

  

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

доношење одлуке о испуњености услова да др Милан Јоцковић стекне научно 

звање научни сарадник. 

                                          

                        У расправи је учествовала др Милица Радосављевић, н. саветник 

Института за кукуруз „Земун Поље“ у Београду. Седници није присуствовао уредно 

позвани др Синиша Јоцић, н. саветник Института за ратарство и повртарство у Новом 

Саду. 

 

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

 

                        Комисија је констатовала да др Милан Јоцковић 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 Милан Јоцковић испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 
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    27. Захтев Института за прехрамбене технологије у Новом Саду за 

доношење одлуке о испуњености услова др Драгана Четојевић Симин стекне 

научно звања научни саветник.   

 

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

Института за кукуруз „Земун Поље“ у Београду и  др Анамарија Мандић, н. саветник 

Института за прехрамбене технологије у Новом Сад.  

 

                          Известилац: др Зорица Николић, н. саветник 

  

                          Комисија је констатовала да др Драгана Четојевић Симин 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 Драгана Четојевић Симин 

испуњава услове за стицање научног звања научни саветник. 

 

                        28. Захтев Института за прехрамбене технологије у Новом Саду за 

доношење одлуке о испуњености услова др Соња Вељовић стекне научно звање 

научни сарадник.   

                           

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

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

Спасеније Милановић, ред. проф. Технолошког факултета у Новом Саду, и  др Јасна 

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

 

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

 

                         Комисија је констатовала да др Соња Вељовић 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 Соња Вељовић испуњава услове за стицање научног 

звања научни сарадник. 

 

 29. Захтев Института за прехрамбене технологије у Новом Саду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Љиљана Костадиновић стекне 

научно звање виши научни сарадник.   

                        

                       У расправи је учествовали: др Славко Филиповић, н. саветник Института 

за прехрамбене технологије у Новом Саду, и  др Јованка Левић, н. саветник Института 

за прехрамбене технологије у Новом Саду.  
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                       Известилац: др Зорица Николић, н. саветник 

 

                       Комисија је констатовала да др Љиљана Костадиновић 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 са 14 гласова „ЗА“ и једним гласом „ПРОТИВ“ донела одлуку да 

др Љиљана Костадиновић испуњава услове за стицање научног звања виши научни 

сарадник. 

  

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

доношење одлуке о испуњености услова да др Бранко Велебит стекне научно 

звање виши научни сарадник.   

 

                     У расправи је учествовала др Аурелија Спирић, н. саветник Института за 

хигијену и технологију меса у Београду, и др Драган Милићевић, в.н. сарадник 

Института за хигијену и технологију меса у Београду, уместо уредно позваог проф. др 

Влада Теодоровића, ред. проф. Факултета ветеринарске медицине у Београду.  

 

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

 

 Комисија је констатовала да др Бранко Велебит 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 Бранко Велебит испуњава услове 

за стицање научног звања виши научни сарадник. 

  

 31. Захтев Шумарског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Јелена Недељковић стекне научно звање научни 

сарадник.   

                     

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

Шумарског факултета у Београду и проф. др Драган Нонић, ред. проф. Шумарског 

факултета у Београду.  

 

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

 

 Комисија је констатовала да др Јелена Недељковић 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. 
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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 Јелена Недељковић испуњава 

услове за стицање научног звања научни сарадник. 

   

 32. Захтев Астрономске опсерваторије у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Дарко Јевремовић стекне научно звање 

научни саветник.   

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

опсерваторије у Београду и др Предраг Јовановић, н. саветник Астрономске 

опсерваторије у Београду.  

 

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

 

                         Комисија је констатовала да др Дарко Јевремовић 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 геонауке и 

астрономију, па је једногласно донела одлуку да др Дарко Јевремовић испуњава услове 

за стицање научног звања научни саветник. 

 

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

испуњености услова да др Драгана Марић стекне научно  звање научни саветник.   

                                                                                      

                         У расправи је  учествовао др Љупчо Хаџиевски, н. саветник Института 

за нуклеарне науке „Винча“ у Београду и академик др Зоран Петровић, н. саветник 

Института за физику у Београду.  

 

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

 

 Комисија је констатовала да др Драгана Марић 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 физику, па је једногласно донела одлуку да др 

Драгана Марић испуњава услове за стицање научног звања научни саветник. 
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 34. Захтев Института за физику у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Дејан Тимотијевић стекне научно звање научни 

саветник.   

  

                        У расправи је учествовала др Љупчо Хаџиевски, н. саветник Института 

за нуклеарне науке „Винча“ у Београду и др Таско Грозданов, н. саветник Института за 

физику у Београду.  

 

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

 

 Комисија је констатовала да др Дејан Тимотијевић 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 физику, па је једногласно 

донела одлуку да др Дејан Тимотијевић испуњава услове за стицање научног звања 

научни саветник. 

 

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

испуњености услова да др Никола Продановића стекне научно звање научни 

сарадник.   

  

                        У расправи је учествовао др Ненад Вукмировић, в.н. сарадник Института 

за физику у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани академик проф. др 

Милан Дамњановић, ред. проф. Физичког факултета у Београду.  

 

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

 

 Комисија је констатовала да др Никола Продановића 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 Никола Продановића испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

  

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

доношење одлуке о испуњености услова да др Маја Мићић стекне научно звање 

научни сарадник.   

 

                      У расправи је учествовао др Един Суљоврујић, н. Саветник Института за 

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

академик проф. др Миљко Сатарић, ред. проф. Факултета техничких наука у Новом 

Саду. 
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                        Известилац: академик проф. др Зоран Поповић 

 

 Комисија је констатовала да др Маја Мићић 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 

Маја Мићић испуњава услове за стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        37. Захтев Хемијског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Љиљана Михајловић-Лалић 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 

проф. др Сања Шипка, ванр. проф. Хемијског факултета у Београду.  

 

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

 

                        Комисија је констатовала да др Љиљана Михајловић-Лалић 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 Љиљана Михајловић-Лалић испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

 

                        38. Захтев Хемијског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Драгана Митић стекне научно звање виши научни 

сарадник.   

 

                         У расправи су учествовали: проф. др Велимир Попсавин, ред. проф. 

Природно-математичког факултета у Новом Саду и проф. др Сања Шипка, ванр. проф. 

Хемијског факултета у Београду, уместо уредно позване проф. др Катарине 

Анђелковић, ред. проф. Хемијског факултета у Београду.  

  

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

 

  Комисија је закључила да ће се захтев разматрати на следећој седници 

без учесника у расправи када буду достављени докази да кандидаткиња има учешће у 

извођењу магистарске тезе или докторске дисертације као и руковођење пројектима, 

потпројектима. 
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                        39. Захтев Института за хемију, технологију и металургију у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Александра 

Радовановић стекне научно звање научни сарадник.   

                                                

                        У расправи су учествовали: проф. др Велимир Попсавин, ред. проф. 

Природно-математичког факултета у Новом Саду и  проф. др Бранимир Јованчићевић, 

ред. проф. Хемијског факултета у Београду. 

 

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

 

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

научног звања научни сарадник. 

 

                        40. Захтев Хемијског факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Ференц Пастор стекне научно звање виши научни 

сарадник.   

  

                         У расправи су учествовали: проф. др Горан Бошковић, ред. проф. 

Технолошког факултета у Новом Саду и проф. др Душанка Милојковић Опсеница, ред. 

проф. Хемијског факултета у Београду.  

 

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

 

                         Комисија је констатовала да др Ференц Пастор не испуњава услове из 

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

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

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

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

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

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

се сагласила са позитивним мишљењем Матичног научног одбора за хемију, па је са 14 

гласова „ЗА“ и једним гласом „ПРОТИВ“ донела одлуку да др Ференц Пастор не 

испуњава услове за стицање научног звања виши научни сарадник. 

 

                        41. Захтев Факултета за физичку хемију у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да се др Јасминка Јоксић реизабере у научно звање 

научни сарадник.   

 

                        У расправи је учествовао проф. др Горан Бошковић, ред. проф. 

Технолошког факултета у Новом Саду. Седници није присуствовао уредно позвани 

проф. др Љубиша Игњатовић, ванр. проф. Факултета за физичку хемију у Београду.  
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                        Известилац: проф. др Татјана Симић, ред. проф. 

 

                        Комисија је констатовала да др Јасминка Јоксић 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 хемију, па је једногласно донела одлуку да др Јасминка 

Јоксић испуњава услове да се реизабере у научно звање научни сарадник 

 

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

доношење одлуке о испуњености услова да се др Ђорђе Шапоњић реизабере у 

научно звање научни сарадник.   

 

                        У расправи је учествовала проф. др Даница Агбаба, ред. проф. 

Фармацеутског факултета у Београду. Седници није присуствовала уредно позвана  др 

Милица Марчета Канински, н. саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у 

Београду.  

 

                        Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

  

 Комисија је констатовала да др Ђорђе Шапоњић 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 хемију, па је једногласно донела одлуку да др Ђорђе 

Шапоњић испуњава услове да се реизабере у научно звање научни сарадник 

 

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

доношење одлуке о испуњености услова да др Драгица Манојловић стекне научно 

звање научни сарадник.   

                        

                         У расправи су учествовали: проф. др Даница Агбаба, ред. проф. 

Фармацеутског факултета у Београду, и  др Мирослав Драмићанин, н. саветник 

Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду.  

  

                          Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

   Комисија је констатовала да др Драгица Манојловић 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 Драгица Манојловић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

 

                         44. Захтев Природно-математичког факултета у Крагујевцу за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Ана Рилак Симовић стекне научно 

звање научни сарадник.   

 

                        У расправи су учествовали: др Татјана Срећковић, н. саветник Института 

за мултидисциплинарна истраживања у Београду, и проф.др Биљана Петровић, ванр. 

проф. проф. Природно-математичког факултета у Крагујевцу уместо уредно позваног                       

др Живадина Бугарчића, ред. проф.Природно-математичког факултета у Крагујевцу                        

 

                        Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Ана Рилак Симовић 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 Ана Рилак Симовић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

 

                          

                        45. Захтев Института техничких наука САНУ у Београду за 

доношење одлуке о испуњености услова да др Владимир Благојевић стекне 

научно звање научни сарадник.   

   
                      У расправи су учествовали: др Татјана Срећковић, н. саветник Института 

за мултидисциплинарна истраживања у Београду и проф. др Драгица Минић, ред. 

проф. Државног универзитета у Новом Пазару.                      

 

                        Известилац: др Ђурђица Јововић, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Владимир Благојевић 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 Благојевић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 
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                       46. Захтев Војнотехничког института у Београду за доношење одлуке 

о испуњености услова да др Александра Самолов стекне научно звање научни 

сарадник.   

  

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

Природно-математичког факултета у Нишу и проф. др Горан Бачић, ред. проф. 

Факултета за физичку хемију у Београду  

 

                        Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

 

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

научног звања научни сарадник. 

  

                        47. Захтев Института за хемију, технологију и металургију у 

Београду за доношење одлуке о испуњености услова да др Ивана Станковић 

стекне научно звање научни сарадник.   

                     

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

Природно-математичког факултета у Нишу и  проф. др Снежана Зарић, ред. проф. 

Хемијског факултета у Београду. 

 

                        Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Ивана Станковић испуњава услове из 

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

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

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

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

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

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

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

једногласно донела одлуку да др Ивана Станковић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

 

                       48. Захтев Института за политичке студије у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Дејана Вукчевић стекне научно звање виши 

научни сарадник.   

                                              

                     У расправи су учествовали: др Живојин Ђурић, н. саветник Института за 

политичке студије у Београду, уместо уредно позваног проф. др Драгана Јовашевића, 
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ред. проф. Правног факултета у Нишу и др Радослав Гаћиновић, н. саветник Института 

за политичке студије у Београду.  

 

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

 

    Комисија је констатовала да др Дејана Вукчевић 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 друштвене науке, 

па је са 14 гласова „ЗА“ и једним гласом „ПРОТИВ“ донела одлуку да др Дејана 

Вукчевић испуњава услове за стицање научног звања виши научни сарадник. 

 

                        49. Захтев Института за упоредно право у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Вељко Милутиновића стекне научно звање 

научни сарадник.   

 

                         У расправи су учествовали: др Живојин Ђурић, н. саветник Института за 

политичке студије у Београду, уместо уредно позваног проф. др Драгана Јовашевића, 

ред. проф. Правног факултета у Нишу, и др Јелена Ћеранић, н.сарадник Института за 

упоредно право у Београду, уместо уредно позваног проф. др Радована  Вукадиновића, 

ред. проф. Правног факултета у Крагујевцу.  

 

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

 

                            Комисија је констатовала да др Вељко Милутиновића 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 Вељко Милутиновића испуњава услове за 

стицање научног звања научни сарадник. 

  

                        50. Захтев Правног факултета у Београду за доношење одлуке о 

испуњености услова да др Вељко Делибашић стекне научно звање научни 

сарадник.   

 

                           У расправи је учествовао проф. др Милан Шкулић, ред. проф. Правног 

факултета у Београду. Седници није присуствовао уредно позвани проф. др Драган 

Јовашевић, ред. проф. Правног факултета у Нишу. 

 

                           Известилац: др Јован Ћирић, н. саветник 
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    Комисија је констатовала да др Вељко Делибашић 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 Вељко Делибашић испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

 

                        51. Захтев Института друштвених наука у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Николета Гутвајн стекне научно звање виши 

научни сарадник.   

 

                         У расправи су учествовали: др Живојин Ђурић, н. саветник Института за 

политичке студије у Београду, уместо уредно позване проф. др Шефика Алибабић, ред. 

проф. Филозофског факултета у Београду и проф. др Вера Спасеновић, ванр. проф. 

Филозофског факултета у Београду  

 

                         Известилац: др Јован Ћирић, н. саветник 

 

 Комисија је констатовала да др Николета Гутвајн не испуњава услове из 

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

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

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања 

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

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

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

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

па је 13 гласова „ЗА“ донела и два гласа „ПРОТИВ“ одлуку да др Николета Гутвајн не 

испуњава услове за стицање научног звања виши научни сарадник. 

 

                        52. Захтев Института друштвених наука у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да се др Мирко Благојевић реизабере у научно звање 

виши научни сарадник.   

 

                        У расправи су учествовали: проф. др Сретен Вујовић, ред. проф. 

Филозофског факултета у Београду и проф. др Милан Вукомановић, ред. проф. 

Филозофског факултета у Београду. 

 

                        Известилац: др Јован Ћирић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Мирко Благојевић испуњава услове из 

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

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

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

вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата 

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

научни сарадник и да је поступак за стицање наведеног научног звања спроведен у 
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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 Мирко Благојевић испуњава услове да се реизабере у научно звање виши 

научни сарадник 

 

                        53. Захтев Института друштвених наука у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да се др Невен Цветићанин реизабере у научно 

звање научни сарадник.   

                         

                        У расправи су учествовали: др Живојин Ђурић, н. саветник Института за 

политичке студије у Београду и проф. Др Слободан Самарџић, ред. проф. Факултета 

политичких наука у Београду, уместо уредно позваног проф. др Вукашина Павловића, 

ред. проф. Факултета политичких наука у Београду. 

                       

                        Известилац: др Јован Ћирић, н. саветник 

 

                        Комисија је констатовала да др Невен Цветићанин испуњава услове из 

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

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

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

вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата 

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

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

одредбама поменутог закона и правилника, сагласила се са позитивним мишљењем 

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

Невен Цветићанин испуњава услове да се реизабере у научно звање научни сарадник. 

 

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

Београду за доношење одлуке о испуњености услова др Ненада Павловића за 

стицање научног звања научни сарадник.   

                        

 Седниц није присуствовао нико од уредно позваних учесника у расправи. 

                        

                        55. Захтев Рударско-геолошког факултета у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Лариса Јовановић стекне научно звање 

научни саветник.   

   

                          Захтев је разматран без учесника у расправи. 

 

                          Известилац: др Станислава Стошић Грујичић, н. саветник 

 

 Разматрањем захтева и увидом у накнадно достављену документацију, 

утврђено је да др Лариса Јовановић формално није испунила минималне квантитативне 

услове за ванредно напредовање. Будући да до сада није имала ни једно од научних 

звања, минимални услов из резултата категорије М21+М22+М23+М24+М31+М32 је 45 

поена (4+15+26). Међутим кандидаткиња је остварила из М21+М23 категорије 22 

поена, а из М31+М32 (уз услов да се приложе докази да број земаља у научном одбору 

има најмање 5 земаља и да се приложе копије радова или апстраката) остварила је 22,5 

поена, што укупно износи 44,5 поена. Структура радова ове категорије резултата 

такође није задовољавајућа за ванредно напредовање, јер има само 4 рада категорије 
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М20 (два М21 и два М23) који су објављени у периоду 2010-2013. год., али ни на 

једном од њих кандидаткиња није носилац рада. Остали наведени радови нису могли 

бити категорисани као М20, јер или се ради о саопштењима са скупова, или часопис 

није имао импакт фактор у години објављивања рада, 2 године раније, или години 

касније, или се не налази на листи надлежног Матичног научног одбора у М24 

категорији. Неки од резултата наведених као М31 и М32 нису добро категорисани, јер 

се ради о саопштењима са научних скупова који не испуњавају критеријуме 

дефинисане Правилником (да у научном одбору има чланове из најмање пет земаља и 

најмање десет учесника из иностранства са радовима;  да је о карактеру скупа 

просудио одговарајући матични одбор а процену потврдило Министарство; да је 

поштован критеријум да се сви прилози краћи од три ауторске стране вреднују као 

радови у изводу без обзира на карактер публикације). Имајући у виду изнето, Комисија 

за стицање научних звања одлучила је да др Лариса Јовановић није испунила услове за 

ванредно стицање звања научни саветник. 

 

 Комисија је констатовала да др Лариса Јовановић 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, није се 

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

коришћење вода, земљишта и ваздуха, па је једногделасно донела одлуку да др Лариса 

Јовановић не  испуњава услове за стицање научног звања научни саветник. 

 

                        56. Захтев Института за упоредо право у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Славољуб Царић  стекне научно звање научни 

сарадник.   

 

                          Захтев је разматран без учесника у расправи. 

 

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

  

                           Комисија је констатовала да др Славољуб Царић 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 Славољуб Царић  испуњава услове за стицање 

научног звања научни сарадник. 

 

                        57. Захтев Института за политичке студије у Београду за доношење 

одлуке о испуњености услова да др Сања Шуљагић  стекне научно звање виши 

научни сарадник.   

 

                          Захтев је разматран без учесника у расправи. 
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                           Известилац: проф. др Ђорђе Игњатовић, ред. проф. 

  

                           Комисија је констатовала да др Сања Шуљагић  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 друштвене науке, 

па је са 13 гласова „ЗА“ и два гласа „ПРОТИВ“ донела одлуку да др Сања Шуљагић  

испуњава услове за стицање научног звања виши научни сарадник. 

 

 

 

Тачка 3. 

 

 

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

 

 Договорено је да се следећа седница Комисије одржи 24. фебруара 2016. 

године. 

* 

 Саставни део овог записника чине материјали које је Комисија 

разматрала и мишљења матичних научних одбора. 

 

 Седница је завршена у 15.30 часова. 

 

 

Секретар Комисије 

 

Никола Лазић, дипл. правник 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

др Станислава Стошић – Грујичић 

научни саветник 

 


