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 МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ   

 
МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ је астроном, физичар, песник рођен у Лесковцу 

24. VIII 1947. Отац му је Сергије Димитријевић, а мајка Надежда (Анђелковић) 
Димитријевић. Дипломирао је Астрономију 1972, а Физику 1973, на ПМФ у Београду. 
Ту је магистрирао 1976, а докторирао 1978. Ради у Институту за физику у Београду 
1974-1978, 1983-1984; Институту за примењену физику 1978-1983, на Астрономској 
опсерваторији 1984-2012. Од 2012. у пензији. Савезни Министар за науку, технологију 
и развој 1993-1994. Директор Астрономске опсерваторије 1994-2002. Од 2009. 
придружени сарадник Париске опсерваторије у Laboratoire d’Etudes du Rayonnement et 
de la Matière en Astrophysique. На Математичком факултету у Београду на 
постдипломским односно докторским студијама предавао: «Астрономску 
спектроскопију» и «Утицај судара са наелектрисаним честицама на спектре 
астрофизичке плазме». На европским Астромундус мастер студијама из Астрономије 
предавао «Spectral Lineshapes in Astrophysics». Председник Друштва астронома Србије 
(2008-2014). Председник Астрономског друштва „Руђер Бошковић” 1982-2005. Главни 
и одговорни уредник часописа „Васиона” 1985-2004. био је Копредседник Радне групе 
за сударне процесе Међународне астрономске уније, члан је Управе Евроазијског 
астрономског друштва а био је и члан Савета Европског астрономског друштва. 
Објавио више од 250 научнопопуларних чланка из астрономије и, са А. Томићем, 
уџбеник астрономије за гимназију (шест издања, преведен на албански и македонски). 
Написао и снимио за ТВ Београд и Нови Сад десетак серија о астрономији (три издате 
као видео касете намењене настави). Члан Удружења књижевника. Награда за научни 
рад Астрономске опсерваторије 1996 и 2002. Национални савет за научни и 
технолошки развој му је 2009. доделио звање заслужни научник. 

Организовао преко 20 међународних и националних научних конференција, као 
што су серије конференција «Српска конференција о облицима спектралних линија у 
астрофизици», и низ заједничких конференција са бугарским, румунским, мађарским и 
белоруским астрономима). Да би унапредио истраживања историје астрономије, 
проучавање космичко-астрономских инспирација, мотива и веза у археологији, 
философији, поезији, књижевности, музици, сликарству, организовао је серију научних 
конференција „Развој астрономије код Срба” (Београд 1997. до 2017.). 

Научни радови Милана С. Димитријевића су првенствено из области 
Астрономије, али и из одређених области физике, примењене математике, 
информатичких технологија и историје и философије природних наука. Као нову 
научну област у српској астрономији, увео је теоријско проучавање облика линија у 
звезданим спектрима и, у сарадњи са А. А. Михајловим, истраживање утицаја атомских 
и молекуларних сударних процеса на оптичке карактеристике звезданих атмосфера. 



Најзначајнија научна достигнућа Димитријевић има у области спектроскопије 
звездане и лабораторијске плазме. У неколико радова, заједно са Н. Коњевићем, В. 
Кршљанином и Л. Ч. Поповићем, формулисао је и разрадио модификовани 
семиемпиријски прилаз за прорачун параметара спектралних линија проширених 
Штарковим ефектом. Овај прилаз је нашао широку примену у астрономији и физици. 
Такође је разрадио и тестирао више различитих апроксимативних прилаза за прорачун 
и процену параметара спектралних линија, проширених сударима са наелектрисаним 
честицама, погодних за различите ситуације које се срећу у звезданим атмосферама. 
Истраживања профила линија вишеструко наелектрисаних јона су често прва 
систематска теоријска истраживања овакве врсте. Спајањем и повезивањем више 
компјутерских програма, заједно са Н. Бен Несибом из Туниса и С. Сахал-Брешо из 
Париза, остварио је ab initio прорачун параметара Штарковог ширења, полазећи од 
квантних бројева и атомске структуре. Заједно са С. Сахал-Брешо из Париза направио 
међународну базу података о Штарковом ширењу спектралних линија STARK-B, у коју 
су укључени њихови резултати. 

Димитријевић је показао да механизам Штарковог ширења спектралних линија 
може да буде значајан за анализу и синтезу звезданих спектара и моделирање звезданих 
атмосфера и истражио при каквим условима и којих класа звезда се највише изражава. 

Истражен је такође, заједно са А. А. Михајловим, утицај јон - атомских сударних 
процеса са формирањем квазимолекуларног комплекса, на емисију, апсорпцију и 
рекомбинацију у атмосферама хладних звезда и код белих патуљака и показано да 
група, до ових радова занемариваних, процеса мора бити узета у обзир код моделирања 
атмосфера хелијумом богатих белих патуљака и неких слојева Сунчеве атмосфере. 

Има 288 ауторских и коауторских радова у међународним научним часописима и 
76 предавања по позиву на међународним конференцијама штампаних у целини. Аутор 
књига ''Српски астрономи у индексу научних цитата у XX веку'' (2005), ''Астрономска 
спектроскопија'' (1998). Објавио је и серије ''Истраживање облика спектралних линија у 
Југославији и Србији'' I-V(1990-2001), ''Београдска астрономска опсерваторија” у 
годинама од 1995 до 2000, „Песме“ (преведена на бугарски), антологију ''Космички 
цвет''' (Просвета 2003) и књигу „Пред звезданим вратима“ (Савремена бугарска поезија) 
(Просвета 2015). Главни и одговорни уредник „Serbian Astronomical Journal” и серије 
„Publications of the Belgrade Astronomical Observatory” 1987-2002. 

Остварио је изузетно успешну међународну сарадњу. Руководио је 
међународним пројектима са Париском опсерваторијом, Универзитетима у Лондону, 
Дарему и Атини, Институтом за теоријску астрономију у Москви и Институтом за 
астрономију у Софији. Био је руководилац српског дела међународног пројекта за 
стварање европског Виртуелног центра за атомске и молекуларне податке, иначе првог 
пројекта Европске уније у астрономији у Србији. 

Имајући у виду велики број значајних резултате у научном раду из области 
астрономије, али и из историје и филозофије науке и изузетно велику цитираност у 
радовима страних аутора, преко 1300, затим значајне доприносе у руковођењу научним 
радом у српској науци (научним пројектима и АОБ Београд), имамо част и задовољство 
да предложимо др Милана Димитријевића, научног саветника Астрономске 
опсерваторије у Београду, за члана Научног друштва Србије. 
 
 
Предлагачи : 
Проф. Жарко Мијајловић        Проф. Зоран Марковић 
ОПМН                ОПMН 



 
 

АЛЕКСАНДАР КОСТИЋ 
 

Александар Костић рођен је 1964. године у Београду, где је завршио основну и 
средњу школу. Студије на Рударско-геолошком факултету БУ (РГФ) започео је 1983/84, 
на Смеру за истраживање лежишта минералних сировина, где је и дипломирао 1988. За 
најбољи дипломски рад награђен је годишњом наградом "Милош и Никола Павловић" 
Српског геолошког друштва. За асистента-приправника РГФ изабран је 1989, а 
магистрирао је на истом факултету 1995. Стручно усавршавање из области микроскопског 
проучавања дисперзне органске супстанце обавио је током 1995-2000, код Марка 
Ерцеговца, академика, под чијим менторством је 2000. одбранио и докторску дисертацију 
“Генеративни нафтно-гасни потенцијал терцијарних седимента Банатске депресије”. За 
доцента РГФ изабран је 2001, у звање ванредног професора 2010, а у звање редовног 
професора за ужу научну област “Економска геологија“ 2015. године. У току наставног 
рада био је ментор једне докторске дисертације, члан комисија за оцену и одбрану три 
докторске дисертације и једне магистарске тезе. Био је председник и члан комисија за 
изборе у звања више наставника РГФ и Хемијског факултета БУ. Од 2007. Шеф је Катедре 
за фосилна горива РГФ, а од 2015. Шеф Департмана за економску геологију.  

Објавио је 57 радова (14 са SCI листе; h-index 5), научну монографију и два 
уџбеника (један у коаторству). Према подацима Универзитетске библиотеке “С. 
Марковић” за април 2018. у бази података Web of Science цитиран је 82 пута. 
Публиковани радови А. Костића првенствено су везани за проблематику геологије и 
истраживања нафте, гаса и уљних шејлова, а посебно генезе, миграције и акумулације 
угљоводоника, моделовања трансформације керогена у нафту и гас и оцене перспективних 
подручја за експлоатацију. Посебно значајан научни допринос дао је увођењем метода 
прорачуна степена зрелости органске супстанце и дефинисањем матичних стена за нафту 
и гас у нашем делу Панонског басена. 

А. Костић први пут у нас презентује савремене принципе и методику оцене 
проспеката за нафту и гас пре бушења ради смањења истраживачког ризика ("Основни 
принципи геолошко-економске оцене потенцијалних лежишта нафте и гаса", 1995). 
Значајан допринос представља рад у коме се савремена концепција истраживања нафте и 
гаса предлаже за наш део Панонског басена ("Концепција истраживања нафте и гаса у 
Панонском басену на основу генеративно-миграционог моделовања", 2002). У овом раду 
се наглашава изразита правилност миграције и дистрибуције нафте и гаса у свим 
депресијама Панонског басена, што указује на велики значај правилне структурне 



интерпретације и утврђивања зона генерисања угљоводоника, чиме се повећава успешност 
проналажења погодних структура са нафтом и гасом. 

Значајан научни допринос нашој нафтној геологији проистекао из самосталних 
проучавања аутора, представља и прва публикација у нас о матичности стена за нафту и 
гас ("The generative petroleum potential of the Tertiary sediments in the Banat depression 
(Pannonian basin)“, 2000). У више радова А. Костић дефинише матичне стене за нафту, 
реконструише њихову конседиментациону и геотермичку историју, утврђује зоне и време 
генерисања угљоводоника и даје прву научну оцену укупног нафтно-гасног потенцијала. 
Први се у нас бавио и применом савремених геолошкогеотермичких модела матурације 
органске супстанце (TTI, EASY % Ro и др.) и ове резултате публиковао са М. Ерцеговцем, 
за локалне депресије на подручју Дрмна, Марковца и Смедерева. Кроз своја истраживања 
проширио је методику моделовања и на савремене кинетичке моделе генерисања нафте и 
гаса у миоценским матичним стенама Банатске депресије, као и на модел крековања нафте 
у гас. Резултатима моделовања обухваћени су сви познати савремени кинетички модели, а 
резултати показују температурне опсеге генерисања нафте и гаса из различитих матичних 
стена. Посебну вредност у међународним оквирима, са већим бројем цитата, има рад о 
органским фацијама и палинофацијама са предложеном новом класификацијом ("Organic 
facies and palynofacies: Nomenclature, classification and applicability for petroleum source rock 
evaluation", 2006). Осим нафте и гаса, значајан део научно-истраживачког рада А. Костића 
представља и изучавање осталих фосилних горива Србије, укључујући угљеве ("Genetic–
industrial classification of brown coals in Serbia", 2006). Научна монографија "Термичка 
еволуција органске супстанце и моделовање генезе нафте и гаса у Панонском басену 
(Србија)", награђена је Повељом „Бранислав А. Миловановић“ за најбољи научни рад у 
области геологије у 2010. У њој кроз микроскопска и геохемијска проучавања разматра 
проблеме дисперзне органске супстанце седимената и нафтно-гасног потенцијала басена. 

А. Костић је учествовао у раду 13 научних и привредних пројеката и студија, 
првенствено везаних за истраживање нафте и гаса, од чега је на 4 пројекта био и 
руководилац. Члан је Комисије за полагање стручних испита из области лежишта и 
истраживања нафте и гаса, повремени члан Републичке комисије за верификацију резерви 
минералних сировина и ревидент многих домаћих истраживачких пројеката лежишта 
нафте, гаса и уљних шејлова (“шкриљаца”), као и бројних елабората о резервама нафте и 
гаса. Од 2012. уредник је часописа “Техника” (СИТС) за геологију, и рецензент већег 
броја радова из области геологије нафте у међународним и домаћим часописима. Члан је 
Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС), Српског геолошког друштва (СГД) и 
Међународне комисије – ICCP (International Committee for Coal and Organic Petrology. 
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Зоран С. Марковић 
 

Др Зоран Марковић je рођен је 1958. год. у Крагујевцу од оца Станка и мајке 
Љубинке. Основну и средњу Техничку школу је завршио у Крагујевцу. Дипломирао је 
1981. год. на Природно-математичком факултету (студијска група Хемија), 
Универзитетa у Крагујевцу, где је одбранио Магистарску тезу 1989. год. под насловом 
„Прилози теорији Хосојиног индекса“, и Докторску дисертацију 1995. год. под 
насловом „Проучавање механизма фенилселеноетерификације и конформационе 
анализе добијених фенилселеноетара.“  Од 1999-2001. год. боравио је на 
постдокторским студијама у лабораторији Johan Engelbrecht на Technikon Pretoria у 
Јужноафричкој републици.  

Од 1981-1990. год. радио је у хемијској индустрији Партизан, где је обављао 
послове технолога производње, водећег инжењера развоја и директора производње. Као 
асистент почео је да ради 1990. године у Институту за хемију, Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу. У звање доцента изабран је 2005. године на Агрономском 
факултету у Чачку, Универзитетa у Крагујевцу. Од 2008. год. почео је да ради као 
доцент на Државном универзитету у Новом Пазару, где је 2009. год. изабран у звање 
ванредног професора, док је редовни професор постао 2014. год. Др Зоран Марковић 
држи наставу из предмета: Органска хемија 1, Органска хемија 2, Виша Органска 
хемија и Молекулско моделирање. Држао је наставу и из Технологије угљених хидрата и 
Кондиторских производа. У звање научног сараднка изабран је 1997. год., за вишег 
научног сарадника изабран 2003. год., док је за научног саветника изабран је 2013. год.  

Током своје досадашње академске каријере обављао је више функција и то: 2005-
2008. год. био је шеф катедре за прераду биљних сировина, а од 2006-2008.год. био је 
продекан за међународну сарадњу на Агрономском факултету у Чачаку. После преласка 
на Државни универзитет у Новом Пазару, од 2009-2012. год. био је шеф Департмана за 
хемијско-технолошке науке, на чијем је оснивању директно радио, обзиром да је 
универзитет био у оснивању, а од 2015-2016. год., био је помоћник ректора за научне 
пројекте. Члан је Српског хемијског друштва (СХД) од 1990.год., а од 1990-1999. год. је 
био председник Подружнице СХД-а за Крагујевац, за своје заслуге у развоју друштва 
добио је повељу Српског хемијског друштва 1997. године. Члан је и Физичко-хемијског 
друштва од 2000. године. 

Био је члан уредништва часописа Acta Agriculturae Serbica, а сада је члан 
уредништва часописа Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics. 
Рецензент je бројних водећих страних и домаћих часописа: Food Chemistry, Molecular 
Simulation, Chemical Physics Letters,  Molecular Modelling, Chemical Engineering Science, 
итд. 

Учествовао је у организацији научних скупова и то као председник 
организационог одбора XII и XIII Саветовање о Биотехнологији 2007. и 2008. год. у 
Чачку, такође је био члан орагиназационог одбора 4th International Congress of Serbian 



Society of Mechanics, 2013. год., Vrnjačka Banja, Serbia, 15th  IEEE International 
Conference on BioInformatics and BioEngineering, 2015. год., Belgrade, Serbia. и 4th South-
East European Conference on Computational Mechanics, 2017. год., Kragujevac, Serbia. 

Био је ментор више дипломских радова и једне докторске дисертације, и 
председник и члан комисија за одбрану више докторских дисертација у земљи и 
иностранству.  

Учествовао је у 8 домаћих научно-истрживачким пројеката и то: 2000-2005:  
Физичка хемија динамичких стања и структура неравнотежних система-
самоорганизација мултистабилност и осцилаторност, 2005-2008:  Технологија салатних 
прелива и салата на бази мајонеза, 2006: Дијететски мајонез на бази сурутке, 
иновациони пројекат, 2006-2007: Пројекат са Млекаром Ћендић у циљу формирања 
производне линије за производњу мајонеза, који је добио донацију Светске банке за 
развој 2006-2010. Физичка хемија динамичких стања и структура неравнотежних 
система-од монотоне до осцилаторне еволуције и хаоса. 2011-2014: Динамика 
нелинеарних физичкохемијских и биохемијских система са моделирањем и 
предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима. 2011-2014: Пројекат 
министарства:  Методе моделирања на више скала са применама у биомедицини. Поред 
домаћих пројеката учествовао је на једном ИПА пројекту  Supply of Laboratory and IT 
Equipment, Furniture and other Equipment to Lecturing Buildings, Laboratories and 
Classrooms at the Faculties of the Universities of the Republic of Serbia, једном ЕРАСМУС 
KA1 - Learning Mobility of Individuals пројекту и два билатерална. Билатерални пројекти 
којима је руководио са наше стране професор Марковић су: билатерални пројекат 
(2011-2012) Србија и Хрватска, Истраживање односа структуре и биолошке активности 
полифенола и  билатерални пројекат  (2014-2015), Србија-Француска, Развој теоријских 
методологија за процену антиоксидативне активности полифенола: пут ка применама у 
реалном животу.  

До сада је као аутор или коаутор публиковао преко 200 научно-стручних радова и 
то: 108 у часописима са импакт фактором. Био је и предавач по позиву на неколико 
међународних конференција. Поред тога је коаутор једне монографије, једног уџбеника 
и два практикума. Према бази података SCOPUS, радови др Зорана Марковића  до сада 
су цитирани 655 пута без аутоцитата, а h индекс износи 12. Идекс цитираности према 
другом извору (google scholar) је 1156, где је i10 индекс=47 и h-индекс=19.  

Значајан научни допринос професора Марковића се огледа у разјашњавању 
механизма Колбе-Шмитове реакције, који је потврђен и теоријски и експериментално. 
Истраживања у групи проф. Марковића обухватају теоријска и експериментална 
испитивања антиоксидативне и антирадикалске активности различитих фенолних и 
полифенолних једињења, као и других једињења која су потенцијално добри 
антиоксиданти, као што су нпр: триазоли и неки кумарински деривати. Задњих година 
се његова истраживачка група интензивно бави проучавањем деривата кумарина, како 
њиховом синтезом, тако и њиховим антикацерогеним и антимикробним особинама. Сва 
ова испитивања су поткрепљена и одговарајућим докинг и молекулско динамичким 
истраживањима, у циљу постизања што бољих решења. 
 
 
Предлагачи : 
 
Др Жељко Чупић, научни саветник       Проф др Јасмина Димитрић-Марковић 
ОПMН                 научни саветник, ОПMН 



 
 ДРАГАН И. МИЛОСАВЉЕВИЋ   

 
Професор др Драган Милосављевић, по националности Србин, је рођен 20. 

јануара 1951. године у Крагујевцу од оца Илије и мајке Микосаве. Основну и средњу 
школу завршио је, као носилац Вукове дипломе, у Крагујевцу. Године 1969. уписао је 
Машински факултет у Београду (одељење у Крагујевцу), а дипломирао 1974. године, са 
просечном оценом 9,54 као најбољи студент генерације. 

Током школовања је учествовао на многим такмичењима освајајући републичке 
награде из математике, метеорологије и других области. Током студија је на 
такмичењима Машинских факултета Југославије „Машинијадама“ више година освајао 
друго место из предмета механике. 

Године 1974. се запослио као асистент приправник на предметима Механике, на 
Машинском факултету у Крагујевцу. Магистарску тезу под насловом „Простирање 
таласа у влакнима ојачаном еластичном слоју“ је одбранио 1980. године на смеру за 
техничку механику Машинског факултету у Крагујевцу. 

Докторску дисертацију је радио под менторством W.A. Green-а (The Nottingham 
University, England) у одељењу за теоријску механику на Нотингемском Универзитету у 
Великој Британији и групи за механику на Природно математичком факултету у 
Београду. Докторску дисертацију под називом „Простирање таласа у еластичним 
плочама ојачаним са две фамилије влакана“ је одбранио на Природно математичком 
факултету у Београду 1986. године, и стекао звање доктора механичких наука. Од 1983. 
до 1985. године је, у звању Research Assistant и Visiting Scientist, радио у Department of 
Theoretical Mechanics на Универзитету у Нотингему у Великој Британији. Истраживање 
је било финансирано од Science and Engineering Research Council (SERC Grant Ref. No. 
GR/C 39552, England) под називом „Wave Propagation in Fibre-reinforced Materials“. 

Године 1987. на Машинском факултету у Крагујевцу је биран у звање доцента, 
1992. у звање ванредног професора, а од 1997. па до пензионисања 2016. године је 
радио у звању редовног професора. Предавао је велики број предмета везаних за 
механику и информатику (16 различитих назива), на основним, мастер и докторским 
студијама Факултета инжењерских наука (до 2011. године Машинског факултета) 
Универзитета у Крагујевцу. Био је ментор две одбрањене магистарске тезе и две 
одбрањене докторске дисертације, као и великог броја дипломских радова. Учествовао 
је у великом броју комисија за оцену и одбрану докторских дисертација, магистарских 
теза и дипломских радова на факултетима у Србији. Аутор је два и коаутор једног 
основног уџбеника из механике. 

Драган Милосављевић је активно учествовао у развоју делатности високог 
образовања, научно-истраживачког рада и раду пословодних и стручних органа и 
организација. Био је Продекан за наставу (1986. до 1988. године) и Продекан за научно-
истраживачки рад (1996. до 1998. године) на Машинском факултету у Крагујевцу, 
подпредседник Савета (два мандата) и председник Савета (три мандата) на истом 



факултету и председник Савета на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. 
Такође је на Универзитету у Крагујевцу био члан стручног већа за техничко-
технолошке науке, као и потпредседник стручног већа за природно-математичке науке. 

У периоду 2000. до 2003. године био је члан комисије за оцену и одбрану 
научних пројеката Министарства за науку Републике Србије за основне науке - 
математика и механика. Обављао је дужност потпредседника Југословенског (српског) 
друштва за механику (1997. до 2007. године) и потпредседника Југословенског 
(српског) друштва за угљеничне и композитне материјале (1997. до 2007. године). Члан 
је Југословенског (српског) друштва за механику од 1974. године до данас, 
Југословенског (српског) друштва за угљеничне и композитне материјале, Српског 
друштва за рачунску механику, итд. 

Научне области за које је биран на Машинском факултету Универзитета у 
Крагујевцу су Примењена механика и Примењена информатика и Рачунарско 
инжењерство. Поред предавања везаних за механику и информатику (16 различитих 
назива), на основним, мастер и докторским студијама Факултета инжењерских наука 
(до 2011. године Машинског факултета) Универзитета у Крагујевцу, професор Драган 
Милосављевић је имао врло плодну научну и стручну каријеру. 

Објавио је велики број радова интернационалног и националног значаја, од чега 
7 из категорије М10, 28 из категорије М20, 72 из категорије М30, 9 из категорије М40, 
26 из категорије М50, 12 из категорије М60. Такође има 4 пленарна предавања на 
међународним скуповима, 3 техничка решења итд. 

Учествовао је на пројектима ресорног Министарства у групи основних 
истраживања - математика и механика и групи за Технолошки развој. Од 20 пројеката 
ресорних Министарстава, у којима је учествовао као истраживач на пројекту, у 5 је био 
руководилац пројекта. Такође је био истраживач или координатор у 13 међународних 
пројеката и једном ТЕМПУС пројекту. 

Главна научна област истраживања професора Драгана Милосављевића је 
истраживање механичких аспеката композитних материјала, како у статичким тако и у 
динамичким условима. Његов допринос се огледа у објављивању 154 научна рада и 
индексу цитираности, при чему има 56 хетероцитата на своје радове, који су 
регистровани код web of Science & Thompson Royter-а, (податак из 2016. године), броју 
позива од стране универзитета и научних институција и предавањаѕ по позиву и 
пленарних предавања на конференцијама. О угледу који је остварио говори и то да је по 
тим темама боравио у Великој Британији 1 годину као Research Assistant и 2 године као 
Visiting Scientist, 6 месеци у Канади и 4 месеца у Руској федерацији. Тиме је он 
потврђен као научник међународног угледа у областима теоријске и примењене 
механике. 

У области примењене механике један је од лидера групе која веома успешно 
ради на проучавању и промовисању примене композитних материјала у областима 
машинства и грађевинарства. Пројектант је великог броја алуминијум-стакло-
композитни панел фасада на вишеспратницама код нас и у свету. На шпример у 
Београду је пројектовао фасаде на зградама „Три листа дувана“, „Оаза“, „Југословенско 
драмско позориште“, хотел „Хајат“ (реконструкција), „Сава осигурање“ и низ других 
који су реализовани у Руској федерацији. Тиме је он потврђен и као стручњак 
међународног угледа и у области пројектовања фасадних обвојница вишеспратница. 
 
Предлагачи : 
Проф. Јарослав Лабат        Проф. Катица (Стевановић) Хедрих 
ОПМН                ОПMН 



 
Зоран Огњановић 
 

Зоран Огњановић рођен је 27.02.1964. године у Београду где је завршио основну и 
средњу школу. Студије на Математичком факултету Београдског универзитета започео 
је 1983, дипломирао је 1987. године. По завршетку редовних студија уписао је 
магистарске студије је на истом факултету. У Институту Михаило Пупин је радио од 
1988. до 1989. године, након чега се запослио у Математичком институту САНУ, где 
ради и данас. Магистарски рад под називом Доказивач теорема у модалном рачуну С4 
заснован на методи дуалних таблоа одбранио је 1993. Докторске студије уписао је 1995. 
на Универзитету у Крагујевцу где је одбранио докторску дисертацију под називом Нека 
вероватносне логике и њихове примене у рачунарству. Ментор његове докторске 
дисертације био је професор Миодраг Рашковић. Одмах по одбрани докторске 
дисертације изабран је за научног сарадника. За вишег научног сарадника изабран је 
2003. године, а за научног саветника 2008. године. Од 2015. године директор је 
Математичког института САНУ. На Математичком факултету биран је најпре за 
доцента, потом за ванредног професора. Тамо је предавао предмете из математичке 
логике и дискретне математике дужи низ година. Предавао је од 1999. до 2008. на 
Природно-математичком факултету у Крагујевцу предмет Алгебра и логика у 
рачунарству. Предавач је на докторским студијама на Факултету техничких наука у 
Новом Саду и на Економском факултету у Београду. 

Главна област научног рада др Зорана Огњановића је математичка логика и њене 
примене. Има већи број веома успешних радова из вероватносне логике где се посебно 
занима за теореме потпуности и одлучивости разних варијанти ових логика, као и за 
развој аутоматских проверавача теорема у овим логикама. Ови радови су објављени у 
водећим међународним часописима, по чему је српска школа у овој области препозната 
у свету и представља један од најуспешнијих огранака српске математике. Професор 
Огњановић је водећи истраживач у групи наших математичара који се баве том 
облашћу. То потврђује и велика цитираност његових радова: Google Scholar: 1185, h-
индекс 17; ResearchGate: 660, h-индекс 14 (8 без самоцитата); Scopus: 466, h-индекс 11. 
Такође се занима за дигитализацију културно-научног наслеђа и овај посао ради веома 
успешно, Заслужан је за увођење стандарда у овој области у нашој земљи и повезивање 
водећих установа из области науке и културе: САНУ, Народна библотека у Београду, 
Народни музеј, Математички институт САНУ и друге. 

Има следеће објављене публикације: Једна монографија на енглеском језику 
(Springer Verlag), две монографије на српском језику, осам поглавља у међународним 
монографијама, 51 рад публикован у међународним часописима (на SCI листи), 59 
радова публикованих у зборницима међународних конференција. У прилогу се налази 
поптун списак његових објављених радова. 



Члан је следећих научних удружења: 1. Српска академија нелинеарних наука, 
САНН. 2. American Mathematical Society, AMS. 3. Association for Computing Machinery, 
ACM. 

Добитник је следећих награда: 1. Награда Српске академије наука и уметности из 
области математике и сродних наука за 2013. 2. Годишња награда Министарства за 
науку Републике Србије за 2004. годину за постигнуте резултате у основним 
истраживањима. 3. Годишња награда Народне технике за 1994. годину. 4. Награда за 
најбољи рад у Секцији за роботику, Југословенска конференција ETAN- а, Сарајево, 
1988. 

Ментор је и коментор на 5 докторских дисертација. 
Руководио је следећим националним научним пројектима: 2002. – 2005. Пројекат 

основних истраживања 1379 (Методе математичке логике у подршци закључивању у 
реалним ситуацијама). 2006. – 2010. Пројекат основних истраживања 144013 
(Репрезентације логичких структура и примене у рачунарству). 2011 – 2018. Пројекат 
интегралних ии нтердисциплинарних истраживања III 44006, Развој нових 
информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких 
метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити 
националне баштине и образовању 

Учествовао је следећим у пројектима међународне сарадње: 2004. – 2007. DAAD 
project Multimedia Technology for Mathematics and Computer Science Education. 2004 – 
2007, Digitization and Electronic Presentation of Medieval Serbian Monasteries, UNESCO 
Participation Programme. 2006. – 2007. ADHOCSYS, Wireless Ad-Hoc Broadband 
Monitoring System, Sixth Framework Programme Priority FP6-2004-IST-4, Contract no.: 
026548. 2007. – 2009. SWEB, Secure, interoperable, cross border m-services contributing 
towards a trustful European cooperation with the non-EU member Western Balkan countries, 
Sixth Framework Programme FP6-2005-IST-6, Information Society Technologies Contract 
no.: 044979. 2007. – 2009. DEUKS, Doctoral School towards European Knowledge Society, 
Tempus Project JEP - 41099 – 2006. 2012. – 2016. Collaborative EuropeaN Digital/Archival 
Infrastructure (CENDARI), FP7-INFRA-2011-1.1.3. 2012. – 2014 Visuality & Mathematics: 
Experiential Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities , 
Tempus Project 530394-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES. 2013. – 2015. Medieval 
Europe - Medieval Cultures and Technological Resources, ISCH COST Action IS1005. 2013. 
– 2016. Colour and Space in Cultural Heritage (COSCH) MPNS COST Action TD1201 
 
 Имајући у виду веома квалитетан научни рад и значајне доприносе у руковођењу 
научним радом у српској математици (научним пројектима и Математичким 
институтом САНУ), имамо част и задовољство да предложимо др Зорана Огњановића, 
научног саветника Математичког института, за члана Научног друштва Србије. 
 
 
 
Предлагачи : 
 
Проф. Жарко Мијајловић   Проф. Зоран Марковић 
        
ОПMН           ОПMН        



 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 СНЕЖАНА Б. ПАЈОВИЋ   

 
Проф. Др Снежана Б. Пајовић (рођ. Тодоровић) рођена је 02.09.1961. године. 

После завршене гимназије уписала се на Природно-математички факултет 
Универзитета у Београду где је дипломирала на Одсеку за биолошке науке на Групи за 
молекуларну биологију и физиологију (смер експериментална медицина). 

Магистарску тезу кандидат је урадила у Лабораторији за молекуларну биологију 
и ендокринологију Института за нуклеарне науке „Винча“, и одбранила фебруара 1992. 
Године на матичном факултету. Докторску дисертацију под називом: „Хормонска 
регулација активности антиоксидативних ензима у мозгу пацова“, одбранила је 11. 
Маја 1995 године, такође на Биолошком факултету.  

Кандидат је имала неколико студијских боравака и то: 1996 године на 
Међународном институту за постдокторске студије у Трсту, 1998 године у Центру за 
биотехнолошка истраживања Универзитета у Болоњи и Националном институту за 
нуклеарну физику у Катанији. Почетком 1999. Године изабрана је за гостујућег 
истраживача у Националном институту за бионауке и хуману технологију у Тсукуби, 
Токио, у оквиру „The Foreign Researcher Invitation Program“, а 2007. године за гостујућег 
професора. 

Члан је међународних и националних стручних и научних удружења: European 
Society of Radiation Biology, European Society for Comparative Endocrinology, Euro 
Mediterranean Association on Biotechnology and Genetics – UNESCO, Биоетичког 
комитета UNESCO-ве Комисије Републике Србије, Педијатријске секције Србије, 
Друштва биофизичара Србије, Српског биолошког друштва, Друштва физиолога 
Србије, Друштва за неуронауке Србије, Српског друштва за молекуларну биологију, 
Српског удружења за митохондријалну и слободно-радикалску физиологију. 

Научноистраживачка делатност др Снежане Пајовић представљена је, поред 
магистарског и докторског рада, са преко 130 библиографских јединица, аутор је више 
научних књига, 4 поглавља у књигама и монографијама. Објавила је преко 70 радова у 
научним часописима (61 у часописима међународног значаја и 11 у часописима 
националног значаја). Радови у међународним часописима према подацима са SCOPUS-
а цитирани су 647 пута, а Хиршов број је 16. У библиографском списку налазе се и 2 
нове методе, 1 међународни патент и 1 национални патент. Кандидат је 2007. године 
била добитница Златне медаље са ликом Николе Тесле, на интернационалном конгресу 
Савеза проналазача и техничких унапређења. У звање научног сарадника изабрана је 
1995. године, вишег научног сарадника 2000. год а научног саветника 2005 године. У 
звање ванредног професора изабрана је 2007. године а редовног професора 2012 године 
на Медицинском факултету, Универзитета у Нишу. Предаје на основним и докторским 
академским студијама (Биологија са хуманом генетиком, Медицинска генетика, 



Молекуларна биомедицина). Редовни је предавач Педијатријске школе Србије. Члан је 
жирија Привредне коморе Србије за доделу Годишње награде за најбоље докторске 
дисертације, магистарске тезе, мастер и дипломске радове. 

У оквиру научно-истраживачке области којом руководи др Снежана Пајовић 
урађено је 5 дипломских радова, 4 магистарске тезе и 11 докторских дисертација. 

Међународна сарадња: У оквиру протокола о научно-техничкој сарадњи са 
Италијом, др Снежана Пајовић је била координатор научне сарадње, која је потписана 
између Универзитета у Болоњи и Универзитета у Београду у периоду од 1 децембра 
1997 године до 1 фебруара 1999 године. 

Од 10 марта 1999 године кандидат је успоставила сарадњу са Националним 
институтом за бионауке и хуману технологију у Тсукуби, Ибараки, Јапан. 

Кандидат је руководила међународним пројектом „Modulation of biological 
response – posibilities of clinical application“, који је реализован у оквиру научно-
техничке сарадње са Словачком Републиком.  

Проф Снежана Пајовић је члан експертске групе за Life Sciences југоисточне 
Европе, UNESCO-ROSTE, Venice. 

Кандидат је рецензент међународних часописа: Acta Physiologica Hungarica, 
Brain Research, International Journal on the Biology of Stress, Archives of Biological 
Sciences, као и неколико књига (Екофизиологија и екотоксикологија животиња; 
Основни принципи експерименталне биохемије; Основни принципи експерименталне 
биохемије II и др.).  
 
 
 
Предлагачи : 
 
Проф. Владимир Костић          Проф. Љубиша Ракић 
ОMБН                  ОМБN 
 
Проф. Катица (Стевановић) Хедрих 
ОПМН 



 
 ДРАГАН УРОШЕВИЋ   

 
Драган Урошевић је рођен 22. новембра 1964. године у Косјерићу, Србија. 

Основну школу је завршио у Сечој Реци. Прва два разреда средње школе је завршио у 
Косјерићу, а трећи и четврти у Математичкој Гимназији у Београду. Дипломирао је на 
Природно-Математичком факултету у Београду, студијска група за математику, смер 
рачунарство и информатика. Последипломске студије је завршио на Математичком 
факултету. Магистарску тезу под насловом "Распоређивање задатака на 
вишепроцесорском систему модификацијом неких хеуристичких алгоритама" је 
одбранио 20. октобра 1994 (ментор др Душан Тошић). Докторску тезу под насловом 
"Решавање проблема оптимизације на графовима Методом променљивих околина" је 
одбранио 26. октобра 2004. године (коментори др Ненад Младеновић и др Душан 
Тошић). 

Од 1988. до 1990. године је радио у Институту "Михајло Пупин" у Лабораторији 
за Роботику  (учествовао у развоју роботских контролера, пре свега развој језика за 
роботске контролере). Школске 1990/91. године је радио у Математичкој гимназији где 
је предавао предмет "Основи информатике и рачунарства". Од 1991. до 1993. године је 
радио као асистент на Математичком Факултету. У том периоду је држао вежбе из 
предмате "Увод у програмирање" и "Основи рачунарских система". Од 1993. ради у 
Математичком Институту САНУ. У марту 2005. године је изабран у звање научни 
сарадник у Математичком Институту САНУ. У децембру 2008. године је изабран у 
звање виши научни сарадник, а у фебруару 2014. године у звање научни саветник.  

Поред тога изводи наставу на Рачунарском факултету. На истом факултету је 
изабран у звање ванредни професор за област Рачунарске науке. 

Био је ментор при изради 15 дипломских радова и 3 мастер рада. Био је члан 
комисије за оцену и одбрану 6 докторских дисертација. 

Учествовао је као заменик руководиоца на више пројеката које је финансирало 
Министаство просвете, науке и технолошког развоја: 

• Пројекат 1583 (Математичкио модели и методе оптимизације са 
применама, 2001-2005) 

• Пројекат 144007 (Математички модели и методе оптимизације, 2006-
2010) 

• Пројекат 174010 (Математички модели и методе оптимизације великих 
система, 2011-).   



Коаутор је у преко 50 научних радова (h индекс је 19 (Google Scholar), односно 
15 (Scopus)).  

Био је председник Организационог одбора Симпозијума о операционим 
истраживањима (SYM-OP-IS) 2009. (Ивањица) и 2015 (Сребрно језеро). Поред тога је 
члан Програмског одбора SYM-OP-IS (од 2010. године). 

Био је председник Организационог одбора Друге међународне конференције 
посвећене Методи Променљивих околина (Херцег Нови, 2012. године). 

Члан је Програмског одбора Међународне конференције посвећене Методи 
Променљивих Околина (Херцег Нови 2012, Ђерба, Тунис, 2014, Малага, Шпанија, 2016 
и Бразил 2017). 

Члан је редакције два часописа: 
• Yugoslav Journal of Operations Research (YUJOR) 
• Computer Science and Information Systems (ComSIS). 
Поред тога је био рецензент за већи број радова у међународним часописима из 

области Операционих истраживања и комбинаторне оптимизације: Computers and 
Operations Research, European Journal of Operational Research,  Computers and Industrial 
Engineering. 

Од 1991. године хонорарно сарађује у Математичкој Гимназији где изводи 
наставу из разних предмета (Програмирање и програмски језици, Рачунарство и 
Информатика, додатна настава из Програмирања, пре свега Дизајн и Анализа 
Алгоритама). Од 2005. године је председник Комисије за такмичења средњошколаца из 
информатике (организатори Друштво математичара Србије и Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја). У више наврата је био руководилац средњошколске 
екипе Србије на међународним такмичењима из информатике. 
 
 
 
Предлагачи : 
Др Ненад Младеновић, научни саветник        Проф. Градимир Миловановић 
ОПМН                  ОПMН 
 
Проф. Вера Ковачевић-Вујчић         
ОПМН                  
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 Удај Чанд Де   

 
Професор др Удај Чанд Де (Uday Chand De) је у статусу UGC Emeritus Professor 

на Департману за чисту математику Калкута Универзитета у Индији (Department of Pure 
Mathematics, University of Calcutta, 35, B. C. Road, Kolkata-700019. India). 

У свом образовању стекао је сва универзитетска звања и дипломе по редоследу: 
M.Sc., Ph.D., D.Sc, и највише универзитетско звање: UGC Professor, које одговара звању 
редовног професора. Објавио је 354 научна рада, који се могу видети на адреси: 
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/search/author.html?mrauthid=263884 

 Међу радовима издвајамо следеће наслова који илуструју област његових 
научних истраживања и његове резултате: On a class of generalized Sasakian-space-forms, 
On generalized Sasakian-space-forms with M-projective curvature tensor, De Uday Chand 
Kenmotsu manifolds with generalized Tanaka-Webster connection. Научни резултати 
професора Удај Чанд Деа су из области диференцијалне геометрије и примене у теорији 
релативности и космологији. Према Scholar Google има високу цитираност, преко 2500. 

Професор Удај Чанд Де (Uday Chand De) је ментор 30 успешно одбрањених 
докторских дисертација из области математике ("30 students have been awarded Ph.D. 
degree under my supervision"). Тренутно под његовим менторством раде три докторанда 
своје докторске дисертације. 

Професор Удај Чанд Де (Uday Chand De) је био гостујући професор на следећим 
универзитетима: 

• University of Debrecen, Hungary 
• Chuo University, Japan (twice) 
• Dumlupinar University, Turkey (thrice) 
• Balikesir University, Turkey 
• Uludag University, Turkey 
• Kuwait University, Kuwait 
• Malatya University, Turkey 
• Nanjing University, China. 
• Kyungppok National University, Korea. 
За свој научни рад професор Чанд Де добио је следећа признања: 
* Fellow of West Bengal Academy of Science & Technology elected in 2011. 
* Fellow of International Academy of Physical Sciences and Technology, 2015. 
* Selected an author of the best article published in Kyungpook Mathematical Journal 

in 2016 as well as an award of prize worth 10,000,00 (Won). 
 Професор Удај Чанд Де је аутор 5 (пет) универзитетских уџбеника за 
додипломску и последипломску универзитетску наставу, као и 3 (три) књиге 
публиковане у Уједињеном краљевству (Alpha Science publishers, U.K.). Као друге 

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/search/author.html?mrauthid=263884


значајне активности професор Удај Чанд Де навео је у својој биографији чланства у 
уређивачким одборима и редакцјама националних и интернационалних часописа 
високе начне категорије (Member of editorial board of several National and International 
reputed journals). 

Био је учесник два конгреса Српског друштва за математику, као и Семинара за 
диференцијалну геометрију. Биo је гост Природноматематичког факултета у Нишу. 

Био је организатор већег броја интернационалних научних конференција у 
Калкути под окриљем познатог и старог Друштва за математику из Калкуте у чијем 
раду је учествовао већи број научника из Србије, а међу њима и: професорка Љубица 
Велимировић, Професор Зоран Ракић, као и професор Катица (Стевановић) Хедрих и 
други. Одржавао је и научнѕ комуникцијѕ са академиком Милевом Првановић. 

На крају наводимо неколико публикованих књига професора Удај Чанд Деа: 
1. Tensor Calculus; Published by Narosa Publishing House, New Delhi in India and 

Alpha Science International Limited, Harrow, U.K. in UK, 2004.(ISBN: 978-81-7319-884-7) 
2. Complex Analysis; Published by U. N. Dhur and Sons Private Limited, Kolkata, 

2005. ( ISBN: 978-93-80673-11-0) 
3. Differential Geometry of Manifolds; Published by Narosa Publishing House, New 

Delhi in India and Alpha Science International in UK, 2007.( ISBN 10: 8173197776 / ISBN 
13: 9788173197772) 

4. Complex Manifolds and Contact Manifolds; Published by Narosa Publishing House, 
New Delhi in India and Alpha Science International in UK, 2009. ( ISBN 10: 184265554X 
/ISBN 13: 9781842655542 ) 

5. A Text Book of Differential Geometry published in Asian Books Private Ltd. , 
2014; ISBN: 978-81-8412-205-3 
  
 Имајући у виду научне резултате и његове научне везе и сарадњу са српским 
математичарима, са задовољством предлажемо професора Удај Чанд Деа за иностраног 
члана Научног Друштва Србије. 
 
 
Предлагачи : 
 
Проф. Жарко Мијајловић   Проф. Катица (Стевановић) Хедрих 
         
ОПMН      ОПMН               
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЉУБОМИР М. ЈАНКОВИЋ  
 
 

Др Љубомир Јанковић је рођен у Београду где је завршио основну и средњу 
школу. Дипломирао је на Машиском Факултету Универзитета у Београду 1981. године 
на Одсеку за Термотехнику са оценом 10 на дипломском раду. Докторирао је на 
Универзитету у Бирмингему у Великој Британији 1988. године одбраном докторске 
тезе на тему Мерење, контрола и анализа соларне енергије у зградама. Теза претставља 
аналитичко и експериментало истраживање пасивно-активног соларног села од 90 кућа 
у Борнвилу. Детаљна мерења и мониторинг употребе сунчеве енергије, на основу 
сигнала из 250 мерних тачака, укључујући температуре ваздуха, зидова, временских 
услова и сунчевог зрачења, трајала су 4 године. Упоредо са мерењима су вршене и 
динамичке симулације рада система. Развијени су и експериментално испитани 
одговарајући управљачки алгоритми, као и нове методе за одређивање топлотних 
карактеристика зграда путем динамичког загревања. Рад је значајно допринео 
унапређењу знања у свету о динамици одговара зграде на сталне промене интензитета 
енергетског извора и могућности унапређења ефикасности активних соларних система.  

Изабран је за асистента за научно истраживачки рад на Универзитету Града 
Бирмингема 1989. године и унапређен је у доцента 1990. године. Постао је ванредни 
професор 2011. године а редовни професор и шеф катедре за Пројектовање зграда нулa 
емисија 2013. године. У јануару 2018. године прешао је на Универзитет у 
Хартфордширу у Великој Британији на позицију редовног професора за 
научноистраживачки рад и шефа Катедре за напредно пројектовање зграда. 

Проф. Др Љубомир М. Јанковић, дипл. инж., PhD, је професор напредног 
пројектовања зграда и оснивач Лабораторије за нулa емисије угљеника на 
Универзитету у Хартфордширу у Великој Британији. Оснивач је серије конференција о 
Зградама са нулa емисијама угљеника и Директор две иновативне фирме. Његова књига 
“Designing Zero Carbon Buildings Using Dynamic Simulation Methods” је прихваћена као 
главни уџбеник на неколико британских, америчких и европских универзитета, и као 
приручник у интернационалним инжењерским фирмама. ORCID: 0000-0002-6974-9701. 

У наставној активности, основао је магистарски курс за Пројектовање и 
темељно реновирање зграда нулa емисије угљеника. Такође је основао курсеве под 
насловом Понашање комплексних система и Виртуална реалност на Универзитету у 
Бирмингему и Прихватање комплексности у науци и друштву на универзитетима у 
Ливерпулу и Салфорду у Великој Британији. Био је ментор у 5 докторских теза и ко-
ментор у још 2, каи и ментор у преко 50 магистарских теза. Био је учесник комисија за 
одбрану докторских теза у Шпанији и Индији. Аутор је истакнуте монографије 
међународног значаја - једног од главних уџбеника у области, који је издавачка кућа 
Раутлиџ објавила у два издања 2012. и 2017. године.  



У научноистраживачкој делатности ради у интердисциплинарној области 
напредног пројектовања зграда, у комбинацији инжењерских наука и наука 
комплексности, где мења постојеће и тражи нове начине решавања проблема. Основао 
је и води Лабораторију за нула емисије угљеника, где уједињава приступ наукe о 
комплексности са пројектовањем, да би тражио решења за најтеже отворене проблеме у 
изграђеној средини.  

Део његовог рада је био базиран на истраживању зграда са нула емисијама 
угљеника у Бирмингему у Великој Британији. Зграда названа Birmingham Zero Carbon 
House је изграђена пре 175 година, и постигла је статус зграде са нула емисијама 
угљеника кроз темељно реновирање. Јанковићев истраживачки рад је показао најбољи 
начин за реновирање зграда које елиминишу рачуне за енергију и доприносе достизању 
значајних финансијских бенефиција.  

Проф. Јанковић је радио на многобројним решењима за примену у 
индустријском развоју, на побољшавању топлотног комфора у зградама и на 
побољшавању тачности модела за симулацију зграда. Његов рад на моделирању зграда 
од грађевинског материјала базираног на конопљи и кречу на основу Фуријеових 
редова допринео је ширењу употребе тог материјала који има одличе особине за 
регулацију температуре и влажности ваздуха у зградама. На основу тог истраживачког 
рада, био је члан пројектантских тимова за зграде Британског музеја наука, и 
фармацеутске фирме Глаксо-Смит-Клајн, које су обадве саграђене од овог материјала у 
Великој Британији. 

Он је био аутор или коаутор и главни истраживач или ко-истраживач у 
научноистраживачким пројектима финансираним од стране EPSRC, EU, EUREKA, 
ARTEMIS, KTP и Innovate UK у вредности од преко десет милиона фунти. Радио је као 
рецензент радова за Европске пројекте у FP4, FP5, и FP6 у року од 10 година. Такође је 
рецензент радова за Британску научну организацију EPSRC – Engineering and Physical 
Sciences Research Council и био је члан њихове комисије за сарадњу са Кином у области 
“Low Carbon Cities Research”.  

Рецензент је радова за часописе Sustainability (ISSN 2071-1050), Energies (ISSN 
1996-1073), ICE Engineering Sustainability (ISSN 1478-4629) и дугогодишњи је члан 
научне комисије серије конференција USAR – “Urban Sustainability and Resilience” на 
Универзитетском Колеџу у Лондону, и рецензент радова за конференције Architecture 
and Civil Engineering и IBPSA. Такође је био један од уредника часописа Sun at Work in 
Europe. Објавио је 2 истакнуте монографије међународног значаја, 3 монографске 
студије, 6 поглавља у књигама истакнутог међународног значаја, 10 радова у 
врхунским међународним часописима, 2 рада у истакнутим међународним часописима 
и 6 радова у другим међународним часописима. Такође је објавио 3 рада у водећем 
часопису националног значаја, 59 саопштења са међународних скупова, и два призната 
патента. Његов рад је цитиран 148 пута – евиденција: SCOPUS, Google Scholar, 
Research-Gate.  
 
 
Предлагачи: 
 
Проф. Марија С. Тодоровић      Проф. Владимир Стевановић 
ОТН        ОТН 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 АЛЕКСАНДАР ЈОВОВИЋ 
 
 

Александар Јововић је рођен 1966. године у Београду, где је завршио основну и 
средњу школу. Дипломирао је на Машинском факултету у Београду 1992., магистарски 
рад одбранио 1996., а докторску дисертацију 2002. године. У звање редовног професора 
изабран је 2012. године. Осим наставе на Основним, Мастер и Докторским студијама 
Машинског факултета Универзитета у Београду, наставу је одржавао и на MSc и PhD 
студијама у сарадњи Машинског факултета у Београду и Norwegian University of 
Science and Technology из Trondheim-а, у оквиру АAOM, као и на Машинском 
факултету у Краљеву. 

Руководилац је Центра за процесну технику и заштиту животне средине 
Машинског факултета и један од оснивача Акредитоване лабораторије за процесну 
технику, енергетску ефикасност и заштиту животне средине. До сада је био ментор 144 
дипломских и мастер радова, четири магистарска рада и три докторске дисертације, као 
и члан комисија за одбрану мастер, магистарских и докторских дисертација и избора у 
звање на Универзитету у Београду, Крагујевцу, Новом Саду, Бања Луци, Источном 
Сарајеву и Марибору. 

Био је организатор и један од предавача у оквиру курсева Climate change master 
course и Bio and waste master course и Energy Production from Biomass and Waste 
Materials and Soil Remediation финансираних од стране стране Владе Републике 
Италије, као и предавач је по позиву у Академији инжењерских наука, Инжењерској 
комори Србије, Привредној комори Београда и Србије. По позиву је одржао и 
предавање међународној радионици Sustainable materials and technologies на 
Универзитету у Марибору, Словенија. 
 Члан је Одбора човек и животна средина САНУ. Члан је Матичног научног 
одбора за уређење, заштиту и коришћење вода, ваздуха и земљиште. Оснивач је 
Асоцијације за управљање чврстим отпадом, SeSWA и члан националног савета. 
Oснивач је и предлагач Пројекта оснивања Националног тела, и председник 
Међуресорног координационог тела за утврђивање последица НАТО бомбардовања по 
здравља и животну средину. Организатор је укључења Универзитета у Београду у 
University Alliance of Silk Road (UASR), а на основу тога и укључење техничке 
групације Универитета у Београду (преко Машинског факултета) у Energy Sub-Alliance 
in University Alliance of the Silk Road, Републике Кине. До октобра 2018. године 
обављао је функцију председника Савета Машинског факултета и члана Савета 
Универзитета у Београду. Учествовао је као организатор или председник 
организационих и научних одбора симпозијума и конференција САНУ, Друштва 
термичара, СМЕИТС-а и сл. Члан је научног одбора међународног конгреса ISWA 
2016. и ко-уредник тематског броја међународног часописа Waste management and 
research, а 2018 године је предавач по позиву и члан научног одбора Треће SEE 
SDEWES конференције. 

Био је сарадник експертског тима за израду Изабраних развојних програма у 
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оквиру Предлога Стратегије привредног развоја Србије до 2010. године, Стратегије 
одрживог развоја Републике Србије, националних планова за спровођење 
међународних протокола и конвенција, више радних група и саветодавних група 
министарства надлежног за послове животне средине, министарства надлежног за 
послове енергетике, и националне агенције за заштиту животне средине. 

Oд 2015. године је члан Радне групе као саветодавног тела министра 
пољопривреде и заштите животне средине, у области заштите животне средине. 
Председник је Комисије за стандарде у области управљања отпадом Института за 
стандардизацију и члан Комисије системи управљања заштитом животне средине. 
Стални је члан техничке комисије за оцену студија о процени утицаја одређених 
пројеката на животну средину на нивоу Републике, Покрајине, Града Београда и више 
локалних самоуправа. Био је члан прве техничке комисије Министарства животне 
средине и члан прве техничке комисије Покрајинског секретаријата за градитељство, 
просторно планирање и животну средину за оцену услова утврђених у нацрту 
интегрисане дозволе. Од 2007. године је Национални експерт за чистију производњу, 
као и Члан саветодавног одбора Центра за чистију производњу. Као експерт номинован 
је од стране Републике Србије у процес израде одговарајућих упутстава у оквиру 
Штокхолмске конвенције УН. Члан је жирија компаније Фабрика цемента Поповац у 
оквиру конкурса Партнерство за будућност, Конкурса за националне стипендије „За 
жене у науци” у организацији компаније L’Oreal, као и Програма Покрени се за науку. 
Рецензент је 18 међународних научних часописа, више књига и монографија, 
међународних, билатералних и националних пројеката и већег броја радова за 
међународне и националне конференције и конгресе. 
 Такође, Александар Јововић је: (а) аутор или коаутор пет монографија 
националног значаја, шест поглавља у монографији националног значаја, три поглавља 
у монографији међународног значаја, (б) објавио 19 радова у часописима међународног 
значаја са ISI листе (укупна цитираност 24 приказана чланка по SCOPUS износи 118 и h 
индекс 6, и већем броју других међународних часописа и 14 радова у часописима 
националног значаја, (в) објавио више од 50 радова саопштених на међународним и 
домаћим конференцијама који представљају значајан допринос у области Процесне 
технике, (г) учествовао у реализацији пет међународних научних пројеката (HERD, FP, 
TEMPUS), руководио израдом три и учествово у реализацији великог броја пројеката 
финансираних од стране Министарства за науку и технолошки развој, међународних 
институција, (д) учествовао или руководио у више од 220 пројеката и испитивања која 
су проистекла из непосредне сарадње са привредом, при чему су многи од ових 
пројеката изведени и резултовали значајним побољшањима производних процеса и 
технологија. Повеља о признању изузетног доприноса процесној техници додељена му је 
од стране Друштва за процесну технику СМЕИТС 2015. године. 
 У свом раду у потпуности je овладао научном облашћу за коју се определио. 
Простор научно-истраживачке области и остварених резултата је изузетно широк, 
обухвативши сва актуелна дешавања у области научно-истраживачких активности и 
техничких реализација у свету и у земљи, од термичког третмана отпада и утицаја тих 
процеса на животну средину, истраживања у области индустријских загађења, до 
тренутно најактуелније проблематике емисије гасова са ефектом стаклене баште, већег 
коришћења отпадних материјала и обновљивих извора енергије. 
 
Предлагачи:  
 
Проф. Ненад Ђајић, Проф. Ђорђе Зрнић, Проф. Симеон Ока,  
Проф. Владимир Стевановић  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ЈЕЛЕНА  РАДОВАНОВИЋ 
 
 

Др Јелена Радовановић је рођена 1973. године у Београду, где је завршила основну 
школу и XIV београдску гимназију (као ђак генерације). Дипломирала је 1997. године на 
Електротехничком факултету у Београду. Магистрирала је и докторирала на Електротехничком 
факултету у Београду 1999. и 2001. године. У периоду од 1997. до 1999. године је била 
истраживач на Електротехничком факултету у Београду, као стипендиста Министарства за 
науку и технологију Републике Србије и била је запослена на Катедри за микроелектронику и 
техничку физику. Од 2000. до 2005. године била је запослена као истраживач на Институту за 
физику у Земуну, у Центру за физику чврстог стања и нове материјале, где је 2002. године 
изабрана у звање научног сарадника. Године 2001. изабрана је у звање доцента на 
Електротехничком факултету у Београду, и ангажована је хонорарно на Катедри за 
микроелектронику и техничку физику за извођење наставе на неколико предмета. У току 2003. 
и 2004. године, била је ангажована као Visiting Academic Staff, на Institute of Microwaves and 
Photonics, School of Electronic and Electrical Engineering, University of Leeds, UK. Од 2005. 
године стално је запослена на Електротехничком факултета у Београду, прво у звању доцента, 
затим од 2010. године у звању ванредног професора, а од 2015. године у звању редовног 
професора, имајући у том тренутку само 42 године. 

Била је на десетак краћих студијских боравака и усавршавања на међународним 
академским институцијама, где је држала семинаре и предавања по позиву: гостујући 
истраживач на Texas A&M University at Qatar, Science Program, у новембру 2010. године и 
децембру 2011, гостујући професор на School of Electronic and Electrical Engineering, University 
of Leeds, 2012., 2014., 2015. и 2017 године. Од 2004. године је експерт Европске Комисије (EC) 
и до сада је ангажована више десетина пута за рецензирање пројеката у оквиру FP7 и 
Horizon2020. Била је учесник бројних експертских панела EC, а ангажована је и као независни 
рецензент за надзор финансираних пројеката. Члан је IEEE и један од оснивача Оптичког 
друштва Србије, где је од 2016. године била заменик председника, а од 2018. је председник 
друштва. Године 2015. изабрана је за заменика шефа Катедре за Микроелектронику и техничку 
физику и заменика шефа Одсека за Физичку електронику на Електротехничком факултету у 
Београду за период 1. октобар 2015. – 1. октобар 2018. Од 2016. године члан је Већа научних 
области техничких наука Универзитета у Београду.  

Учествовала је у руковођењу израде већег броја дипломских и мастер радова и била 
ментор 11 докторских дисертација. Поред тога је учествовала у великом броју комисија за 
одбрану докторских, магистарских, мастер и дипломских радова, а била је и члан комисија за 
одбрану докторских дисертације одбрањених на страним универзитетима. Тренутно је 
ангажована у извођењу наставе на три предмета на основним студијама (Квантна механика, 
Физичка електроника чврстог тела, Полупроводничке квантне наноструктуре), два предмета на 
мастер студијама (Дизајн наноелектронских квантних структура, Методологија научног рада) и 
два предмета на докторским студијама (Оптичке особине полупроводничких хетероструктура, 
Оптимизација и инжењеринг наноструктурних параметара). Аутор је уџбеника „Физичка 
електроника чврстог тела“ и „Квантна механика I део“. 

Одржала је више предавања по позиву на међународним и домаћим научним 
конференцијама, као и гостујућих предавања и семинара на страним научно-истраживачким 
установама. Члан је научних одбора више међународних и домаћих конференција и рецензент у 



врхунским међународним научним часописима. Члан је Уређивачког одбора часописа Optical 
and Quantum Electronics, Springer.  

Учесник је већег броја међународних и домаћих научних пројеката: „Ultrafast Infrared 
Emitter on a Quantum Cascade – FastIQ“, Swiss National Science Foundation -SCOPES, Joint 
Research Projects – руководилац пројекта за Србију; „European Network for Skin Cancer Detection 
using Laser Imaging“ - COST action BM1205 – члан ужег менаџмента Акције и STSM 
координатор; Erasmus+ KA1 пројекат 2015-2-ES01-KA107-022648 између Universidad 
Politécnica de Madrid и Универзитета у Београду – академски координатор за Електротехнички 
факултет; „Multiscale in modelling and validation for solar photovoltaics (MultiscaleSolar)“ - COST 
Action MP1406 - члан ужег менаџмента Акције и STSM координатор; TERA-MIR Radiation: 
Materials, Generation, Detection and Applications“ - COST action MP1204 – представник Србије у 
MC; “Trace-Gas Sensor Monitoring, - Science for Peace and Security – кодиректор пројекта, “ High 
operating temperature lasers for chemical and security sensing” - Science for Peace and Security – 
руководилац пројекта за Србију; EPSRC Research Grant (Engineering and Physical Sciences 
Research Council, UK), "Developing new optimization techniques for design and realization of mid- 
and far -infrared quantum cascade lasers" – Visiting Research Fellow; Joint Project Grant (The Royal 
Society: "Computational methods for the design optimization of quantum optoelectronic devices", 
Интегрални и Интердисциплинарни Пројекат Министарства за просвету, науку и технолошки 
развој, "Фотоника микро и нано структурних материјала" (ев. бр. ИИИ45010) – руководилац 
потпројекта, Пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине: „Наноструктуре и 
нанокомпоненте у физичкој електроници" (ев. бр 141006); Пројекат Министарства за науку и 
заштиту животне средине: "Физика нискодимензионих и нанометарских структура и 
материјала" (ев. бр 1469); Пројекат Савезног Министарства за развој, науку и животну средину 
под називом "Теоријска и експериментална истраживања полупроводничких микроструктура"; 
Пројекат Министарства за науку и технологију Републике Србије: "Микроелектроника, 
оптоелектроника и микросистемске технологије" (Ев. бр. 10Е05). 

Научни рад др Јелене Радовановић припада ужој научној области Физичка електроника 
и обухвата линеарне и нелинеарне оптичке ефекте базиране на унутарзонским прелазима у 
полупроводничким квантним наноструктурама, електронску структуру и транспортне особине 
савремених полупроводничких направа базираних на GaAlAs и GaAlN једињењима, анализу 
спински-зависних особина наноструктура. као и временских параметара везаних за тунеловање 
у наноструктурама, али и у дисперзивним и апсорпционим фотонским хетероструктурама, а 
такође и метаматеријале базиране на полупроводничим наноструктурама. Посебан нагласак 
стављен је на побољшање постојећих и развијање нових метода и алгоритама за оптимизацију 
електронских и оптичких параметара квантних јама, пертурбованих полупроводничких 
суперрешетака, диода са резонантним тунеловањем и квантних каскадних ласера. 

Др Јелена Радовановић је била ментор и коаутор награђеног најбољег студентског рада 
у секцији Микроелектроника и Оптоелектроника на конференцији IcETRAN 2015; ментор 
најбољег студентског рада у области техничких наука на Универзитету у Београду 2012. 
године; добитник стипендије OSHS за боравак на Универзитету у Оxфорд-у 2007. године; 
добитник награде за најбољи усмено презентован рад на Конференцији YUCOMAT 2005. 
године; добитник награде Министарства за науку, технологију и развој за најбоље младе 
научнике 2002. и 2003. године. 

Аутор је преко 200 научних радова, х-индекс износи 12, број цитата 264 (без аутоцитата, 
извор Web of Science). 91 рад је публиковала у међународним часописима са SCI листе. 
Објавила је две монографије националног значаја и поглавље у монографији међународног 
значаја. Рецензент је у угледним међународним часописима као што су Physical Review B, J. 
Applied Physics, Optics Express, ACS Photonics, Nanoscale Research Letters, J. Renewable and 
Sustainable Energy, IEEE J. of Photovoltaics, Optical Materials и др. 
 
Предлагачи:  
 
Проф. Витомир Милановић,       Проф. Зоран В. Поповић 
ОТН        ОТН 



 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИВИЈА ЦВЕТИЋАНИН 
 
 
Ливија Цветићанин је рођена у Сенти 7. априла 1952. године. Машински факултет у Новом Саду 

је уписала 1970. године, а дипломирала је 1975. године са оценом 10 на дипломском раду и са 
просечном оценом у току студија 9,50, као прва у својој генерацији. Магистарски рад под називом: 
Уравнотежење крутих ротора са променљивом масом је одбранила 1977. године на Одсеку за 
механику на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду. У међувремену се удала и 
родила је сина. Докторску дисертацију под називом: Слободне нелинеарне осцилације ротора на који 
се намотава трака, одбранила је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду 1981. 
године. 

Проф. Цветићанин се одмах по завршетку студија запослила на Факултету техничких наука у 
Новом Саду где и данас ради. У октобру 1975. године изабрана је за асистента на Катедри за теорију 
машина и механизама. На тој Катедри је бирана у сва наставничка звања. Године 1991. је изабрана за 
редовног професора за ужу научну област Теорија машина и механизама. Године 1994. је стекла 
звање редовног професора и за научну област Механике. Обавља наставу на предметима: Механика 
машина 1, Механика машина 2, Пренос снаге и кретања, Бука и вибрација, Теорија хаоса, Статика, 
Кинематика, Динамика, Теорија осцилација и други. Предавала је Статику на Машинском факултету 
у Српском Сарајеву од 1999. до 2006. године. На Технолошком факултету у Новом Саду је више 
година предавала Основе машинства, а на Пољопривреном факултету Механику машина. Била је 
наставник и на докторским студијама на државном универзитету у Новом Пазару.  

Проф. Ливија Цветићанин је била ментор преко 40 дипломских и мастер радова, као и једног 
специјалистичког рада. Руководила је израдом 7 магистарских радова, била је ментор 7 докторских 
дисертација и члан бројних комисија за одбрану димпломских, мастер, магистарских и докторских 
радова и комисија за изборе у звање. Проф. Цветићанин је била члан хабилитационих комисија на 
Политехничком универзитету у Темишвару и на Институту за механику Румунске академије наука у 
Букурешту. Била је и члан комисије за одбрану докторске дисертације на Универзитету Црне Горе 
2015. године и рецензент једне докторске тезе на Универзитету Таксила у Пакистану 2017. године. 

Проф. Цветићанин је држала предавања на већем броју универзитета у земљи и иностранству. 
Била је на студијским боравцима у Јапану, САД, Немачкој, Румунији, Мађарској, Словачкој, Пољској 
и другим земљама. Године 2012. је била предавач у International Centre for Mechanical Sciences - 
CISM, Удине, Италија, где је држала предавања под називом Dynamics of the Mass Variable Body.  

У оквиру научног доприноса кандидата из Механике, истичу се резултати у области нелинеарних 
осцилација. Развила је више метода за решавање нелинеарних диференцијалних једначина које 
представљају математички модел ових осцилатора, као што су Хомотопијски пертурбациони метод за 
чисто нелинеарне једначине, Метод тачног периода осциловања и Приближни аналитички метод са 
променљивом амплитудог и фазом осциловања. Проф. Ливија Цветићанин је извршила 
генерализацију методе на нелинеарне осцилаторе код којих је степен нелинеарности ма који 
позитиван рационалан број и увела у примену Ateb специјалне функције за описивање осцилација. 
Издавачка кућа Springer публиковала је две њене монографије о строго нелинеарним осцилацијама.  

У области Теорије машина и механизама проф. Ливија Цветичанин се претежно бави динамиком 
машина и механизама и динамиком ротора. За описивање нелинеарних осцилација ротора увела је 
комплексне диференцијалне једначине и тако омогућила једноставнију анализу низа феномена у 
реалном ротационом систему. Кандидат се бави и проблемима неидеалних механичких система, 
односно неидеалним механичким погоном машина. Издавачка кућа Springer публиковала је 
монографију где је она први аутор. Ипак, као најзначајније бисмо истакли њен рад у области 
динамике машина и механизама са променљивом масом. Из ове области објавила је две монографије 
на енглеском језику (Gordon & Breach, Springer). Ове монографије обухватају преко 70 њених радова. 



Тренутно је истраживачки рад кандидата усмерен ка еластичним метаматеријалима, а у оквиру COST 
акције СА15125 под називом DENORMS.  

Број укупних библиографских јединица проф. Ливије Цветићанин је 426: од тога 342 научне 
публикације, 13 примењених техничко развојних решења и 71 пројекат. Број радова у међународним 
часописима на SCI листи је 142, при чему је једини аутор у 85 радова. Објавила је 6 књига и 
монографија код угледних издавача (једини је аутор 4 дела), 12 поглавља у монографијама код 
угледних издавача, 45 радова саопштених на скуповима међународног значаја штампани у целини, 32 
рада саопштених на скуповима међународног значаја штампаних у изводу, 18 радова у националним 
часописима, број радова у монографијама националног значаја и тематским зборницима је 65 и аутор 
је 9 радова са уводних и пленарних предавања. Број цитата без самоцитата је 1060 (извор: Матица 
Српска у Новом Саду 30.11.2017.).  

Проф. Ливија Цветићанин је члан издавачких одбора часописа Mechanism and Machine Theory и 
Journal of Applied Mathematics. Била је члан уређивачких одбора часописа Facta Universitatis, и 
Theoretical and Applied Mechanics. По позиву је била Главни уредник једног броја часописа Journal of 
Applied Mathematics 2013. године и гост-уредник у часопису Discrete Dynamics in Nature and Society 
2016., 2017. и 2018. године. Рецензент је у већем броју часописа. Године 2012. је од часописа Journal 
of Sound and Vibration и издавачке куће Elsevier добила признање као изузетан рецензент. Проф. 
Цветићанин је једна од референата Zentralblatt-a од 2000. године. Била је организатор и члан научних 
и стручних одбора бројних међународних и домаћих скупова, конференција и симпозијума. 

Као инжењер са лиценцом Инжењерске коморе Србије руководила је израдом већег броја 
пројеката изградње производних погона и фабрика у области израде опека и керамичких плочица за 
које дозволу даје Министарство грађевинарства Србије. Реализациојом ових пројеката проф. 
Цветићанин је дала велики допринос развоју савремене индустрије у Србији, посебно у области 
израде керамичких плочица и опека за које код нас постоје велики сировински потенцијали. Поред 
тога, проф. Цветићанин је руководила и радила на пројектима машина за потребе кабловске 
индустрије у бившој Југославији који су представљали субституцију увозној опреми. Проф. 
Цветићанин се већ 40 година бави проблемима вибродијагностике стања ротационих постројења и 
даје непосредне услуге индустрији у овој облсти. Од надлежних органа Србије добила је и лиценцу за 
обављање контроле буке и вибрација у радној и животној средини. Једна је од оснивача Друштва за 
контролу и заштиту од вибрација.  

На Факултету техничких наука и Универзитету у Новом Саду обављала је низ функција од којих 
издвајамо најзначајније: продекан за наставу на Факултету техничких наука, директор Института за 
механику и машинске конструкције, шеф Катедре за механику Факултета техничких наука, члан 
Савета Факултета техничких наука, руководилац докторских студија Департмана и друго. Једна је од 
оснивача Графичког инжењерства и дизајна на Универзитету у Новом Саду 1999. године, као прве и 
једине школе те врсте у Србији која школује дипломиране инжењере графичког инжењерства и 
дизајна.  

Проф. Цветићанин је члан већег броја научних и стручних асоцијација у земљи и иностранству, у 
којима је обављала и руководеће функције. Издвајамо: председник Југословенског друштва за 
механику и председник Друштва за механику Војводине, члан Управног одбора IFToMM-a за Србију, 
представник Србије у GAMM асоцијацији. Поред тога редовни је члан Инжењерске академије Србије 
(ИАС) и Српске академије нелинеарних наука (САНН).  

Најзначајније награде и признања која су додељена кандидату су: Плакета народних хероја за 
изузетан успех у току студија и друштвено-политичку активност, Универзитет у Новом Саду, 1975., 
Награда Растко Стојановић, Југословенско друштво за механику, 1986., Октобарска награда града 
Новог Сада, 1998., Награда Факултета техничких наука у Новом Саду за највећу научну продукцију 
у 2008. години. За рад: L. Cveticanin, Homotopy-perturbation method for pure non-linear differential 
equation, Chaos, Solitons and Fractals, 30 (2006) 1221-1230, издавачка кућа Thompson Routers доделила 
је проф. Ливији Цветићанин награду за најцитиранији једноауторски рад у Србији у 2011. години. 
Према Thompson Routers–у, рад спада у ред 1% најзначајнијих публикација у светским часописима из 
физике за 2006. годину. Почасни је професор Универзитета у Сегедину, Мађарска од 2018. године. 
 
Предлагачи: 
 
Проф. Марија Тодоровић      Проф. Владимир Стевановић  
OTH         OTN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проф. др Татјана Ч. Атанасијевић 
 
 
Др Татјана Атанасијевић, редовни професор Медицинског факултета у 

Београду, рођена је 1963. године, од оца Чедомира, и мајке Војиславе. Основну 
школу и гимназију је завршила је у Београду,  а дипломирала је на 
Медицинском факултету Универзитета у Београду 1987. године.  

Од 1989. године, запослена је на Институту за судску медицину, 
Медицинског факултета у Београду, од звања асистента приправника до 
редовног професора. Специјалистички испит положила је 1993. године са 
одличном оценом. Године 1995. одбранила је магистарски рад: "Упоређивање 
клиничког и обдукционог налаза код смртно повређених у саобраћаним 
незгодама“. За асистента је изабрана 1995. године. Докторску дисертацију:" 
Судскомедицински аспекти повређивања при паду са висине“ одбранила је 
2003.године. У звање доцента изабрана је 2004. године, у звање ванредног 
професора 2009. године, а у звање редовног професора изабрана је 2015. године.  

Током досадашњег рада обављала je (и обавља)  бројне функције и 
дужности: Секретар Судскомедицинског одбора Медицинског факултета 
Универзитета у Београду (од 2008 до 2011 године), Председник 
Судскомедицинског одбора  Медицинског факултета у Београду (од 2014. 
године); Председник комисије за упис студената на медицински факултет 
Универзитета у Београду  (2017/2018 године). Од 2011. године, члан је Већа за 
специјалистичку наставу. Учествује у додипломској, последипломској и 
специјалистичкој настави из судске медицине.   

Члан је судскомедицинске секције СЛД и Удружења за судску медицину. 
Од 2014. године је члан Етичког комитета СЛД.  Од 2013. године члан је,  а од 
2017. године и  потпредседник Етичког комитета Медицинског факултета 
Универзитета у Београду. 

Проф. Др Татјана Атанасијевић је са групом аутора катедре за хирургију, 
2013. године добитник Октобарске награде града Београда, за уџбеник 
„Хирургија за студенте медицине“. Заједно са проф. Др Весном Поповић, 
уредник је уџбеника „Судска медицина“ (за студенте медицине Медицинског 
факултета у Београду), за који је добила годишњу награду за унапређење 
наставе у 2010. години. 

Аутор је поглавља у уџбенику „Основи ургентне медицине“, затим 
уџбеника „Судска медицина“ за студенте Медицинског факултета у Подгорици, 
као и уџбеника „Хирургија за студенте и лекаре“.  

 



 
 
 
Руководилац је програма континуиране едукације под називом 

„Кривична дела у вези са обављањем лекарске делатности (законска 
регулатива). 
 Била је ментор, коментор или сарадник  бројних студентских, 
експерименталних и стручно-научних радова, магистеријума и докторских 
дисертација (укупно преко 50). 

До сада је као аутор или коаутор публиковала преко 100 стручно-научна 
рада: 26 in extenso у водећим међународним часописима; 15 поглавља у 
књигама; 12 радова у часописима индексираним у MEDLINE-u; 24 у домаћим 
часописима и зборницима, као и 28 апстракта у међународним и домаћим 
часописима и зборницима. Међу најзначајније публикације могу се убројати: 
Atanasijevic T. et  al.: Frequency and severity of injuries in correlation with the 
height of fall. J Forensic Sci 2005; Atanasijevic T. et  al: Analysis of closed  soft 
tissue subcutaneous injuries – “Impact decollement” in fatal free falls from height – 
forensic aspects. Am J Forensic Med Pathol. 2015. 
  Сарадник је у пет научних пројеката Министарства за просвету и науку 
РС, од којих су два пројекта току: „Структурне и биохемијске карактеристике 
поремећаја синаптичке пластичности у психијатријским обољењима“ (бр. 
175058) и „Анализа генских поломорфизама CIP изоензима у популацији 
Србије“ ( бр. 175093).  
 Проф. Др Татјана Атанасијевић је посебан допринос дала у компарацији 
клиничког и обдукционог налаза политрауматизованих пацијента. Увела је 
компаративни аналитички модел, чији су резултати вишеструко значајни како за 
клиничку, тако и судскомедицинску праксу. Изузетне резултате је остварила у 
истраживању судскомедицинских аспеката повређивања при паду са висине 
увођењем нових принципа анализе, који су цитирани не само у радовима из ове 
области, већ и у домаћим и страним уџбеницима (Судска медицине, М .Тасић и 
сар.; Forensic Pathology of Trauma - M. Shkrum, D. Ramsay; Forensic Pathology 
Reviews - M.Tsokos).  

 
 
 
 

Предлагачи : 
 

Проф. Мирослав Ђорђевић              Проф. Јован Васиљевић 
 

ОМБН          ОМБН 
 

 



Милица Лазовић    
 

 
Др Милица Лазовић, ванредни професор Медицинског 

факултета у Београду, рођена је 1956. године у Прокупљу. Основну 
школу и гимназију завршила је у Нишу, а дипломирала је на 
Медицинском факултету у Нишу 1980. године са просечном оценом 
9,60. Награђивана је наградама Универзитета у Нишу. 

Од 1985. до 2009 године била је запослена у Клиничком 
Центру у Нишу, а од 2009. године на Институту за Рехабилитацију у 
Београду. Године 1984. одбранила је магистарски рад: 
„Интрахоспитална рехабилитација болесника са акутним инфарктом 
миокарда". Специјалистички испит положила је 1985. године.  
Докторску дисертацију под називом „Изучавање значаја 
рехабилитације у прогнози болесника са прележаним инфарктом 
миокарда" одбранила је 1993. године. Изабрана је 1989. године у 
звања асистента на Медицинском факултету у Нишу. Изабрана је 
1995. године у звање доцента, 2001. године у ванредног и 2008. 
године у звање редовног професора на Медицинском факултету у 
Нишу. Изабрана је 2013 године у звање ванредног професора на 
Медицинском факултету у Београду 

У својој каријери до сада је обављала бројне функције и 
дужности:  

Од 2001. до 2008. године била је председник Секције за 
физикалну медицину и рехабилитацију СЛД-а. Од 2005. године је 
члан председништва ISPRM-a. Од 2001. до 2006. године била је 
потпредседник Удружења физијатара Србије и Црне Горе. Од 2007. 
године обавља функцију националног менаџера и члан 
Предсеништва Борда за ЕУ за ПРМ. Од 2008. до 2012. године 
председник је Удружења физијатара Србије и организатор 
годишњих конгрес физијатара Србије са међународним учешћем. 
2013. године била је Председник Конгресног одбора Медитеранског 
форума за физикалну и рехабгилитациону медицину. Од 2010. до 
2012. године била је члан председништва Медитеранског форума за 
ПРМ.  

Од 2012. до 2015. године била је потпредседник 
Медитеранског форума за ПРМ. Од 2015. године је генерални 
секретар Медитеранског форума за ПРМ. Од 2017. године 



председник је Научног одбора за кардиолошку рехабилитацију 
Европског удружења за физикалну и рехабилитациону медицину 
(ЕСПРМ).  

Учествује у додипломској, енглеској, последипломској и 
специјалистичкој настави из физикалне медицине и рехабилитације, 
као и у настави медицине спорта, кардиологије, и у настави 
струковних студија за струковне физиотерапеуте. 
 Од 1987. до 1988. године усавршавала се на Институту за 
кардиоваскуларне болести, Бад Крозинген, Немачка под 
менторством проф. др Roskamm. Усавршала на Институту за 
лаеротерапију у Берлину, Немачка 1993. године и 1996. године. 
2005. године је похађала курс IOF Osteoporosis Diagnosis Course with 
Certification densitometry, у склопу међународне фондације за 
остепорозу. 

Добитник је Повеље Српског лекарског друштва, Повеље 
Удружења рехабилитационих центара Србије, повеље Удружења за 
рехабилитацију Републике Српске, Повеље Универзитеа у Нишу.  

Била је ментор или коментор на магистеријумима, 
субспецијалистичким радовима и докторским дисертацијама. 

До сада је као аутор или коаутор публиковала преко 400 
стручно-научна рада: 229 in extenso (19 поглавља у књигама или 
монографија, 33 рада у страним часописима и 177 радова у домаћим 
часописима и зборницима).  

Одржала је већи број уводних предавања од којих треба 
истаћи: 7th Jordanian & the 9th Pan-Arab congress in physical medicine 
and rehabilitation “New Horizons in Rehabilitation Medicine” (2017. 
године); 7.-15. Конгрес физијатара Србије са међународним; 5. 
Конгрес удружења физијатара Црне Горе са међународним учешћем; 
предавач по позиву на симпозијуму 10th Mediterranean Congress of 
PRM & 13th National Congress of the Serbian Association of PRM 
(2013. године) и 12th Mediterranean Congress of PRM (2017. године). 

 
 
Предлагачи : 
 
Проф. Ивана Петронић - Марковић 
  
Проф. Мирослав Ђорђевић  



Велимир А. Марковић                                                                  
 

Др Велимир Марковић, ванредни професор на Катедри хирургија са анестезиологијом, 
специјалиста опште хирургије, рођен је у Београду 13.11.1959. од оца Александра, 
професора хирургије и  мајке Милице, магистра фармације. Србин, православне вере. 
Основну школу и гимназију завршио је у Београду а дипломирао на Медицинском 
факултету у Београду 1985. године. Отац, проф. Александар Марковић је био члан НДС-а. 

Као студент новембра 1983. године почео волонтерски рад на Другој хируршкој клиници 
УКЦ у Београду. После обавезног лекарског стажа од јуна 1986. године до новембра 1987. 
волонтирао као клинички лекар на Другој хируршкој клиници УКЦ у Београду. Ради 
стручног усавршавања из области колоректалне хирургије боравио у Ст. Маркс болници у 
Лондону 1995, потом на стручном усавршавању боравио у Мајнахјму и Лудвисхавену 
(Немачка) 2004. године, 2006. године био на усавршавању у Манчестеру (Енглеска) у 
Кристи болници као стипендиста ECCP (European Council of Coloproctology). Магистарску 
тезу „Конструкција и функционални резултат илеалног резервоара у лечењу улцерозног 
колитиса“ одбранио је 1999. Докторску дисертацију „Значај колоничног Ј резервоара за 
побољшање функције пражњења и квалитета живота болесника оперисаних због 
карцинома ректума“ одбранио је 2008.  

Аутор је, уз др Зорана В. Кривокапића, монографије „Стоме“ објављене 2007. године. 
Аутор је поглавља у уџбеницима: „Крварење из доњих партија дигестивног тракта“ у 
„Ургентна и ратна хирургија“, 1998, и „Хирургија за студенте медицине“ Медицински 
факултет, Београд, 2009. Аутор је многобројних оригиналних радова in extenso у 
часописима с JCR листе као и радова у часописима индексираним у (SCIe)  i u Medline-u.  

Члан је организационог одбора научних скупова Друштва колопроктолога Југославије с 
Медицинском академијом СЛД: ИБД, Медифарм Београд (1999); Фекална 
инконтиненција, Медифарм Београд (2001); Опстипација, Медифарм Београд (2002); 



Консензус конференције: Дијагностика и лечење карцинома дебелог црева, Београд 
(2003). Work shop „Ласер у проктологији“, Нови Сад, 2017;   

У организацији стручних састанака учествује као организатор или члан организационог 
одбора: Консензус конференција: Дијагностика и лечење карцинома ректума, Ниш (2011); 
4. колопроктолошки workshop, Панчево (2011), као и бројних домаћих и 
интернационалних симпозијума.  

Заслужан је за организовање научних састанака и симпозијума и то: 18. конгрес хирурга 
Југославије, Београд (1994); Бројни Интернационални симпозијуми колопроктолога 
Југославије, Београд. Девети Централно Европски конгрес колопротолога, Београд (2004); 
Прва српска интернационална  конференције спортске медицине (2015). 

Добитник је награде града Београда 2014. за уџбеник „Хирургија“ уредника проф. др 
Живана Максимовића где је био сарадник у писању поглавља под називом: „Хирургија 
колона“; Награђен је наградом града Београда 2012. за монографију „Карцином ректума“ 
уредника проф. др Зорана Кривокапића где је аутор два поглавља „Реконструкције после 
ниских ресекција ректума“ и „Протективна стома код ниских ресекција ректума“; 
плакетом Српског лекарског друштва, децембар 2014. повељом „Др Драгиша Мишовић“ 
коју додељује подружница СЛД у Чачку за допронос и рад у медицини у чачанском крају.  

Члан је СЛД-а, Удржења хирурга Југославије, Хируршке секција СЛД-а, члан Светског 
удружења универзитетских колоректалних хирурга, као и бројих међународних 
асоцијација.  Удружење хирурга Републике Српске 2010; члан-оснивач УАХС 2013  

Учествовао је или био руководилац у више међународних и домаћих пројеката: од 2002  
међународни пројекат о метастазама колоректалног карцинома у костној сржи – 
Норвешка; од 2003 међународни пројекат о хируршком лечењу пролапса ректума-
Миннеаполис; као и бројих других пројеката. 

 Као аутор и коаутор публиковао је око 150 стручно-научних радова (2 поглавља у 
уџбеницима, 8 поглавља у монографијама или књигама, 10 оригиналних радова in extenso, 
2 рада у страним часописима  и 127 рада у домаћим часописима и зборницима). 

По позиву, био је предавач на  више конгреса и састанака , а међу значајне публикације 
могу се убројати: З. Кривокапић, М. Поповић, В. Марковић: Крварење из доњних партија 
дигестивног тракта (504-510) у „Ургентна и ратна хирургија“. М. Драговић, Веларта, 
Београд, 1998; Кривокапић З, Марковић В. „Хирургија колона“: Хирургија за студенте 
медицине, Медицински факултет, Београд, 2009 (225-238); Зоран В. Кривокапић, Велимир 
А. Марковић  »Стоме« ,  Психополис инситут д.о.о. Нови Сад, 2007 

Цитираност радова  189,  h - индекс - 7 

Предлагачи :  Проф. Јован Лоле Васиљевић  и  Проф. Душан Велимировић 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 AЛЕКСАНДРА Д. СТАНКОВИЋ   

 
 
Др Александра Станковић, научни саветник Института за нуклеарне науке 

Винча, Универзитета у Београду, рођена је 1964. године у Београду. Дипломирала је на 
Биолошком  факултету. Награђивана је наградама Министарства за науку републике 
Србије и Института за нуклеарне науке „Винча“ Универзитета и у Београду, као 
истраживач са изузетним доприносом основним истраживањима у области медицине. 
Од 1997. запослена је у Лабораторији за радиобиологију и молекуларну генетику, у 
Институту за нуклеарне науке Винча. Магистарски рад: «Асоцијација полиморфизама 
ДНК у генима за ангиотензин I конвертујући ензим и рецептор за ангиотензин II са 
нивоима артеријског крвног притиска у хуманој популацији», у 2000., 2001. звање 
истраживач сарадник. Докторска дисертацију: "Молекуларно-епидемиолошка анализа 
улоге гена ренин-ангиотензин система у обољењима бубрега и аномалијама мокраћних 
путева", у 2005. и 2005. звање научног сарадника, 2009. вишеи научни сарадник, 2013. 
звање научног саветника.   

 
У својој каријери обављала је бројне функције и дужности: била је председница 

већа области „Здравље и животна средина“, Научног већа Института за нуклеарне науке 
„Винча“, члан комисија, Научног већа Института за нуклеарне науке „Винча“од 2005-
2016., помоћница директора лабораторије за радиобиологију и молекуларну генетику. 
Члан је тима за подршку Центра за таленте за израду експерименталних радова из 
области молекуларне биологије. Предавач у настави докторских студија на Биолошком 
факултету Универзитета у Београду у студијском програму Молекуларна биологија, 
модул: „Молекуларна биологија еукариота“, предмет „Молекуларна генетика у 
дијагностици, превенцији, терапији и болести човека“.  
 
 Учествује у разним програмима популаризације науке: „отворена врата 
Института Винча“, (2009-2016), “Винчина летња сцена” (2015-2016), “Винчине 
научионице”(2015-2016), “Истраживања у Винчи за почетнике”(2008-2009). Била је 
ментор, коментор или сарадник на бројним студентским, експерименталним и стручно-
научним радовима, мастерима, магистарским и докторским дисертацијама из области 
биологије, молекуларне биологије и медицине. Од тога треба истаћи: коментор 
докторске дисертације одбрањене на Медицинском факултету у Ријеци, Универзитета у 
Ријеци, затим ментор докторске дисертације награђене наградом „Горан Љубјанкић“ за 
најбољи докторат из области молекуларне биологије у 2016. Србији. Mентор je 
докторске дисертације докторанткиње која је у 2018. добила двогодишњу стипендију 
„Alexander von Humboldt Foundation”. Члан је Српског биолошког друштва, Српског 
биохемијског друштва, Удружења физиолога Србије, Удружења генетичара Србије, 
Удружења Молекуларних биолога Србије, Европског удружења за атеросклерозу, 



Европског удружења кардиолога, EuroScience Open Forum-а, Европске асоцијације за 
истраживање дијабетеса. 

До сада је публиковала преко 250 стручно-научних радова: 5 поглавља у 
књигама или монографија, 57 радова у страним часописима, 5 радова у домаћим 
часописима и зборницима, као и преко 200 апстракта у међународним и домаћим 
часописима и зборницима).  

 
Од 2012-16. и од 2014-19. учествовала је на два међународном пројекта из FP7 

оквира. Од 2008-2010. год. и од 2009-2011 учествовала на два пројекта билатералне 
научне сарадње МНТР Србије са Хрватском. Члан је Конзорцијум западног Балкана за 
истраживања генетике мултипле склерозе. Била је руководилац и сарадник на два 
пројекта из програма технолошког развоја Републике Србије за 2008-2010., област 
примењена истраживања у природним наукама,  на развијању и примени генетичких 
тестова за примену у биомедицини Тренутно је од 2011. руководилац националног 
научног пројекта из области медицине, програм основних истраживања ОИ 175085: 
„Генетска основа васкуларних и инфламаторних болести код човека“ , Министарство за 
просвету и науку Републике Србије. и учесник на пројекту ИИИ41028. из области 
биомедицине.  

 
Др Александра Станковић је у Србији увела анализу целокупног генома уз 

примену биоинформатике код урођених аномалија срца, бубрега и уринарних путева 
код деце. Такође је осавременила и проширила основна истраживања генетске 
епидемиологије уз савремене методе геномике, транскриптомике и протеомике што 
знатно доприноси да примена генетике у областима  као што су нутригеномика, 
фармакогеномика, спортска геномика или пренатална дијагностика постану рутинска 
процедура. Њени радови и предавања покривају различите методолошке поступке и 
значајно проширују област примене молекуларне генетике. Као један од водећих 
стручњака генетике комплексних, масовних незаразних болести васкуларне, 
инфламаторне и дегенеративне патологије, активна је у бројним међународним 
институцијама и значајно је допринела да Београд и Србија постану научно видљиви 
како на Балкану, тако познати и научно признати и у свету. 
 
 
 
Предлагачи : 
 
Др Драган Алавантић,  н.сав        Др Драгомир Давидовић,  н. cав. 
ОMBN                 ОPMN 



 
 
Dr. Eleftherios Eleftheriadis M.D., Ph.D., MBA 
 
 

Born in Thessaloniki, Greece, in 1958, where he finished his primary and secundary education, 
and latter the Medical School. 

Doctor of Medicine since 1985, Aristotelian University of Thessaloniki (AUTh), Medical 
School, Thessaloniki, Greece 

 

Resident in Pathology from 1986 - 1990, at “THEAGENION” Cancer Institute, Thessaloniki, 
Greece 

Ph.D. or DOCTORATE THESIS,  

“On the diagnostic approach of bone marrow biopsies in Hodgkin’s Disease”, 1992, 
Aristotelian University of Thessaloniki (AUTh) Medical School 

POSTGRADUATE TRAINING  

He is also graduated Master of Bussines Administration (MBA), and the only pathologist in 
Greece with this title.  

The program operated by the A.L.B.A. Business School of Athens. 

MEMBERSHIPS  

International Academy of Pathology, Hellenic Division 

European Society of Pathology 

Hellenic Society of General Pathology and Pathologic Anatomy  

• vice president of the Society from May 2000 to May 2002 

• member of the uropathology committee.  

• acting president of the hazardous waste handling committee Urological Society of Northern 
Greece 
 

EXPERIENCE  

1991 – Today: Head, Histocytopathology Laboratory, Prefecture Unit of Health, of the 
Institution for Social Insurance (I.S.I.), Thessaloniki Greece. 

1991 - Today: Part owner and managing director ISTODIEREVNITIKI S.A, 
Histocytopathology Laboratories, founded in 1963 by my father, also a pathologist. 

2002 – Today INTER-BALKAN MEDICAL CENTER, Largest Private Hospital in 
Thessaloniki, which ISTODIEREVNITIKI covers on contract regarding all surgical pathologies. 



2001- 2006: Senior advisor for laboratory medical services to the Vice Commodore for Health 
and to the Director of Health Services of the Institution for Social Insurance main public insurer in 
Greece, operating 104 laboratories nationwide. 

 

TOPIC OF MAIN INTEREST  

Developed special interest in urologic pathology and more specifically prostate and bladder 
cancer, during the 1996 European School of Pathology (EScoP) postgraduate training seminar on 
«Urologic Pathology». Turin, Italy.  

Has monitored developments on these topics rigorously since then by following international 
literature and by participating in numerous seminars, courses and lectures. 

Handles all prostate and bladder material in his pathology practice parallel to his routine 
material assignment. 

Has been invited to lecture on prostate and bladder cancer several times including the Ioannina 
University Courses in Pathology, organized by Prof. Niki Agnantis, and EScoP Courses in 
Belgrade, for several times, organized by Prof. Jovan Lole Vasiljević.  

 

Predlagači : Prof. Jovan Lole Vasiljević i Prof. Velimirović 



            

 Гордана Вукадиновић                                                                      
 
 
 

Проф. др Гордана Вукадиновић рођена је 1949. године у Новом Саду. Дипломирала 
је на Правном факултету 1971. На истом факултету је магистрирала 1977. године 
одбранивши са одликом магистарски рад Идеја природног права у делу Жан-Жак Русоа. 
Докторску дисертацију на тему Појам самоуправног права одбранила је са одликом на 
Правном факултету у Београду 1981. За асистента Правног факултета у Новом Саду 
изабрана је 1972. године, за доцента 1983. године, за ванредног професора 1989. године а 
за редовног професора 1995 године. Држала је наставу из предмета Теорија државе и права 
на Општем смеру и Смеру унутрашњих послова као и наставу из опционих предмета: 
Методологија права, Филозофија права, Историја правних и политичких теорија и Правна 
етика.  

Проф. др Гордана Вукадиновић је 1973. године боравила у Амстердаму, а 1974. 
године у Стразбуру где је завршила I и II циклус из Упоредног права. У току 1985. и 1994. 
године боравила је у Центру за национална истраживања у Паризу (CNRS Paris). Године 
1987. завршила је курс из немачког језика на Гетеовом институту (Izerlon) у СР Немачкој. 
Више пута је била у студијским посетама правним факултетима у Сегедину (Мађарска), 
Печују (Мађарска), Халеу (Немачка), Регензбургу (Немачка) и Паризу (Француска). У 
више прилика била је носилац националних реферата на међународним конгресима у 
Атини (Грчка), Бриселу (Белгији), Брисбејну (Аустралија), Пекингу (Кина), Франкфурту 
(Немачка) и у Ослу (Норвешка). 

Проф. др Гордана Вукадиновић била је члан редакције Архив за друштвене и правне 
науке и часописа Права човека. Била је члан редакционог одбора Опште правне 
енциклопедије и уредник за Теорију права, члан председништва Удружења правника 
Србије, члан председништва Удружења за упоредно право Југославије, члан 
председништва Удружења за теорију филозофије и социологију права Југославије, члан 
Одбора за друштвене науке Матице српске, члан редакције Копаоничке школе природног 
права и руководилац Катедре за Правну државу, као и експерт за теорију права Савезног 
секретаријата за развој, науку и заштиту животне средине. Проф. др Гордана Вукадиновић 
била је у више наврата шеф Катедре за теорију државе и права, филозофију права и 
социологију. Објавила је преко 200 научних и стручних радова у домаћим и иностраним 
часописима и у више наврата била руководилац и учесник различитих научно 
истраживачких пројеката. 

Област посебног научног интересовања: теорија права и историја политичких и 
правних теорија. 

Говори француски и служи се енглеским језиком.  
 



 
Проф. др Гордана Вукадиновић, редовни професор у пензији 
Доситејева 3 
Нови Сад, Србија 
Тел: +381 63 534 358 
Е-маил: gordvuk@gmail.com 
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Предлагачи : 
 
Проф. Перовић и Проф. Орлић ( ОДН) 



Владимир Гречић 
 

           

 Владимир Гречић, редовни професор Економског факултета Универзитета у 
Београду, рођен је 3. фебруара 1938. године у Лазници, код Жагубице, од оца Петра и 
мајке Станке рођене Војкић. Основну школу је завршио у Жагубици, а средњу економску 
школу у Пожаревцу. На Економском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 
1966, магистрирао 1970. а докторирао 1972. године, одбранивши дисертацију под 
насловом „Миграције радне снаге у Европи“.  

У периоду 1966-1968. године, радио је у Социолошком институту Србије, у својству 
економисте и шефа рачуноводства.  У Институту за међународну политику и привреду у 
Београду радио као асистент и асистент истраживач (од 1968 до 1973), научни истраживач 
(1973-1976), у звању научног сарадника (1976-1981), у својству вишег научног сарадника 
(1981-1991) и научног саветника (од 1991 до 2006), те као помоћник (1984–1988) и заменик 
директора Института (1990–1997, 2001–2006). 

У периоду 1985–1986. био је корисник Фулбрајтове стипендије у САД, на Питсбуршком 
универзитету, са задатком да истражи питања везана за српску дијаспору у Северној 
Америци, посебно у САД. Студијске боравке, по два месеца, на истом Универзитету, имао 
је и у 1978, 1980. и 1991. години. Студијске боравке користио је и у Холандији, Русији, 
Великој Британији, Канади, Аустралији, Мексику и Кини.  
 
Од 1992. године предавао је Економију рада на Економском факултету Универзитета у 
Београду, најпре у трећинском, а потом у сталном радном односу, до одласка у пензију 
(2003). Звање ванредног професора стекао је 1995, а редовног професора 2000. године. 
Повремено, предавао и на другим факултетима и универзитетима у земљи и иностранству. 
Наиме, предавао је  Социологију на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 
Економију рада на Војно техничкој академији у Београду, Економску дипломатију на 
Факултету за спољну трговину у Бијељини, а држао је предавања по позиву на 
Дипломатској академији Србије, на Питсбуршком универзитету и Витемберг универзитету 
САД, и на УНАМ универзитету у Мексику.  
Био је експерт УН за миграције. Поље његовог интересовања биле су међународне 
миграције становништва, укључујући „одлив мозгова”, особито сеобе Срба, питања 
избеглица и сличне теме.  
Kао помоћник и заменик директора за научни рад у Институту за међународну политику и 
привреду (16 година), био је и руководилац пројеката које је финансирало Министарство 
науке – у више циклуса. Руководио је и низом других мањих пројектата, у својој 



дугогодишњој истраживачкој каријери. Реализовао је и неколико међународних пројеката., 
посебно ,„Changing the Strategies: Current Migration Policy and Discourses in Serbia“,Good 
Luck! Migration Today: Vienna, 2010;  Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration 
in Central and Eastern Europe, Brussels 2012; руководилац и коаутор на пројекту Migration 
Law in Serbia који је рађен у организацији Универзитета из Брисела, а штампан од стране 
Kluwer Law International BV, The Netherlands (2014. и 2016.). 
Објавио је преко 200 научних радова и књига које се углавном баве питањем миграција 
становништва. Од тога на страним језицима 41 рад – на енглеском, француском, немачком 
и руском језику. Био је приређивач или уредник десет зборника радова. Члан је 
Уређивачког одбора Српске енциклопедије и уредник је стручне редакције за 
„исељеништво“ (коју издају САНУ  и Матица Српска). 
Редовни члан је Српске академије економских наука и Научног друштва економиста 
Србије, као и члан  Одбора САНУ за изучавање становништва. Био је члан Европског 
удружења института за развој (ЕАDI), Међународне асоцијације за истраживања (ISA), те 
Савета дијаспоре СРЈ (2001–2003). Био је члан редакције више националних  часописа. 
Учествовао је на осамдесетаk међународних и преко стотину домаћих научних скупова са 
рефератом, или као уводни референт. 
Добитник је више признања, укључујући Повељу Матице исељеника Србије за допринос 
унапређењу веза државе Србије и наших људи у иностранству (2017). 
 
ОДАБРАНИ ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ: Савремене миграције радне снаге у Европи, Београд 
1975; Миграција и интеграција страног становништва у земљама северне, централне и 
западне Европе, Београд 1989; Сви Срби света, Београд 1994; Миграције високостручних 
кадрова из СР Југославије, Београд. 1996; Економија рада, Београд. 1996 и 2001(уџбеник); 
Српска научна дијаспора: „тамо и овде”, Београд 2010; The Serbian Academic Diaspora, 
Belgrade 2013; IEL Migration Law – Serbia, Alphen aan den Rijn 2014 and 2016. 
Поглавља у зборницима: „Osnovne komponente pretvaranja privremene ekonomske emigracije 
u iseljeništvo“, u Iseljeništvo naroda i narodnosti Jugoslavije i njegove uzajamne veze s 
domovinom, Zagreb, 1978; „Uloga Mihajla Pupina u organizovanju srpskog iseljeništva u SAD“, 
u Život i delo Mihajla Idvorskog Pupina, Novi Sad 1985; „Економски аспекти егзодуса 
научника и високообразованих кадрова“, у Проблеми миграције научних и техничких 
кадрова, Економски зборник књ. 9, САНУ, Београд 1992; “Brain Drain in Yugoslavia”, in: 
Brain Drain Issues in Europe, UNESCO, Venice 1993; “Mass Migration from Former Eastern 
Europe and the USSR: A Challenge for the 'West'?” in The Geography of New European 
Migrations, London 1993; „La communaute emigree serbe aux Etats-Unis“ (Chapite 6), Une 
communaute dans un contexte de guerre: la serbe en Occident, L` Harmattan , Paris, 2003; „Eine 
grenzuberschreitende Liebe zur Heimat.  
Часописи: „Jugoslovenska migracija radne snage“, Gledišta, br. 2, 1968; „Savremeni migracioni 
tokovi evropske radne snage“, Stanovništvo, br. 3-4, 1970; , “The Importance of Migrant 
Workers' and Emigrants' Remittances for the Yugoslav Economy”, International Migration, No. 
2, 1990; „Таланты заслуживают большего внимания властей Сербии», СОЦИОЛОГИЯ 
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ,  № 3, 2013; “How can the Serbian diaspora contribute much more 
to the development at home country”, Гласник српског географског друштва, 96/2, 2016.  

Предлагачи: 

Проф. Адамовић и  Проф. Орлић 



Давид  Дашић  
 
 
 
Давид Ђ. Дашић, редовни професор Правног факултета 
Универзитета Унион у Београду, рођен је 1941. у 
Брезојевици (код Плава), од оца Ђорђија и мајке Дарке 
Јокић. У родном месту завршио је основну, а средњу школу, 
са одличним успехом, у Пећи 1959. 
Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у 
Београду  1963. За постигнути успех на студијама (просек 
оцена 10) школске 1962/1963, добио је награду 
Универзитета у Београду. Током студија, у организацији 
АИЕСЕЦ-а, био је на тромесечној стручној пракси у 
Француској (Ауxерре).  
Завршио Артиљеријску школу резервних официра (1967) са просечном оценом 9,82 и Курс 
за команданта артиљеријског дивизиона (1977) у Артиљеријском школском центру у 
Задру. Стекао чин резервног арт. капетана.  
Магистарски рад (Критријуми за одређивање паритетних цена у југословенској привреди) 
одбранио је 1971. на Правном факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др 
Милош Самарџија) и стекао звање магистра друштвено-економских наука (усмени 
магистарски испит положио је 1969).  
Докторску дисертацију (Систем и политика цена у југословенској привреди) одбранио је 
1974. на Правном факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др Милош 
Самарџија) и стекао степен доктора друштвено-економских наука.  
На Правном факултету Универзитета у Београду изабран је за спољнег стручног сарадника 
1974, за наставника у звању доцента изабран је на Одељењу тог факултета у Крагујевцу 
1976, за ванредног професора изабран је на Правном факултету у Крагујевцу 1980 
(реизабран 1986), за редовног професора изабран је на Факултету за менаџмент малих 
предузећа Европског универзитета у Београду 2001 и на Факултету за трговину и 
банкарство Универзитета БК у Београду 2003. Звање професора емеритуса, за ужу научну 
област – Економија, додељено му је 2009. на Универзитету за пословни инжињеринг и 
менаџмент Бања Лука. Од 1974. до 1989. Предавао је  Економску политику Југославије на 
Правном факултету у Крагујевцу и Београду, и испитивао из тог предмета на Правном 
факултету у Подгорици.   
Обављао је више јавних дужности у југословенској федерацији и Републици Црној Гори. 
Између осталог, био је извршни секретар Председништва ЦК СКЦГ од 1978. до 1982, 
ангажован на пословима привредног развоја републике. Од 1982. до 1986. био је заменик 
савезног министра за енергетику и индустрију. У југословенску дипломатску службу 
ступио је 1987. Са звањем амбасадора у Министарству иностраних послова, био је 
генерални конзул СФРЈ у Њујорку и саветник при Економско-социјалном савету 



Уједињених нација од 1989. до 1992, изванредни и опуномоћени амбасадор СРЈ у Бразилу 
од 1994. до 1999. и шеф Трговинске мисије Републике Црне Горе у Вашингтону од 1999. 
до 2001. У МИП-у је обављао дужност заменика шефа Сектора за економску сарадњу са 
иностранством, помоћника шефа Сектора за мултилатералу и руководиоца Групе за 
сузбијање последица економских санкција међународне заједнице према СРЈ. Био је и 
специјални саветник председника Савезне владе СРЈ за спољну политику.  

Током дипломатског службовања,  по позиву, одржао је више предавања о 
међународним односима и положају Југославије на универзитетима и институтима у САД  
и у Бразилу. По завршетку дипломатске каријере 2004, предавао је Принципе економике 
и Економску дипломатију на Правном факултету Универзитета Унион у Београду, као и 
друге наставне дисциплине из области економије (Геоекономија, Принципи 
интернационалне економије, Спољно-трговинско пословање) и дипломатије на више 
високошколских институција у земљи и окружењу. Ангажован је на докторским 
студијама  Европског центра за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација у 
Београду. По позиву учествује у реализацији наставног програма из предмета Економска 
дипломатија на Дипломатској академији у Министарству спољних послова Републике 
Србије.  

Објавио је преко 250 библиографских јединица (књиге, монографије, брошуре, 
хрестоматије, чланци, преводи, прикази, саопштења, осврти, рецензије и др.) из области 
макроекономије, микроекономије, међународне економије, међународних економских 
односа и дипломатије. Књиге: Историја дипломатије – еволуција дипломатског метода у 
политичкој историји (2015), Дипломатија – савремена и економска (2013), Принципи 
економике (2006), Принципи интернационалне економије (2005), Дипломатија – 
економска мултилатерала и билатерала (2003), Тржишна економија – макро и микро 
разматрања (2001), Друштвено-економски систем Југославије (1985), Социалист селф-
менагмент ин Yугославиа 1950–1980 (1980, коаутор), Минули рад (1975, коаутор), Систем 
и политика цена (1974), и др. Студије: Економске функције државе (1992), Нафтна 
привреда Југославије (1983), Минули рад као основ пензијског система (1977), 
Утврђивање паритетне цене електричне енергије (1976), Тржиште у условима робне 
привреде (1976), Светске цене (1973), и др.  

У Конгресној библиотеци САД (Library of Congress USA) налази се осам његових 
књига, десет књига за које је био рецензент или редактор и више књига у којима је 
цитиран.  

Говори течно енглески и португалски, француски добро, а служи се руским и 
шпанским. Судски тумач је за енглески језик. Био је члан Секције за научни рад Савеза 
економиста Југославије од 1980. Одликован је Орденом рада са златним венцем. 
   
 
Предлагачи: 
 
Проф. Љубиша Адамовић  и  Проф. Миодраг Орлић 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Софија  Стефановић   

 
 
Др Софија Стефановић рођена је у Кикинди 1972. године. Oсновну школу 

завршила je у Новом Саду а гимназију у Сремским Карловцима. Дипломирала је 1995. 
године на Одељењу за археологију на Филозофском факултету у Београду док је 
магистарске студије на истом факултету, на Одељењу за интердисциплинарну 
антропологију завршила 2000. године.  На Филозофском факултету је 2006. године 
одбранила докторску дисертацију „Мишићно-скелетни маркери стреса у касној 
праисторији-некропола у Мокрину (2000-1500 пре н.е.). Део доктората урадила је на 
Институту за праисторију и протоисторију на Универзитету у Хајделбергу (2001 и 2002. 
године) на којем је боравила као стипендиста фондације Александар Хумболт. Као 
постдокторанд усавршавала се на Универзитету у Кембриџу током 2007. године као 
стипендиста Министарства просвете и технолошког развоја. 

 Од 1997. године ради на Одељењу за археологију Филозофског факултета 
у Београду као асистент-приправник, од 2001. године као асистент, од 2007. године као 
доцент. У звање ванредног професора изабрана је 2012. године а 2016. године изабрана 
је у звање редовног професора. Од новембра 2016. године запослена је и на Институту 
Биосенс на Универзитету у Новом Саду где рукводи пројектом BIRTH, као први 
научник из Србије чије истраживање је подржао Европски истраживачки савет. На 
Одељењу за археологију, ангажована је на предметима у области биоархеологије и 
физичке антропологије а такође, у наставни план увела је и бројне нове биоархеолошке 
предмете на свим нивоима студија. Један је од оснивача Лабораторије за 
биоархеологију 2008. године а од 2015. до 2017. године и њен управник. Одлуком 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2015. године, Лабораторија за 
биоархеологију акредитована је као Центар изузетних вредности за биоархеолошка 
истраживања. Од 2017. године је и вођа истраживачке групе за биоархеологију на 
Институту Биосенс која успешно реализује велик број пројеката и има широку мрежу 
међународне сарадње. Др Стефановић је била ментор 30 дипломских и 11 мастер 
радова, као и два одбрањена доктората, док је тренутно ментор два мастер и пет 
докторских радова.   

 Др Стефановић од 2011. године руководи пројектом Биоархеологија 
древне Европе: људи, животиње и биљке у праситорији на тлу Србије, који финансира 
Министарство просвете и науке,  док је као истраживач рангирана у највишу Al 
категорију. Овај пројекат у којем су ангажована само три старија истраживача и шест 
докораната постигао је значајне резултате и у периоду између 2011 и 2017. године 
резултати пројекта објављени су у 70 радова од чега је 25 радова у часописима на SCI 
листи.   Од 2012-2015. године руководила је српским тимом fp7 пројекта BEAN – 
Bridging the European and Anatolian Neolithic: demography, migration, and lifestyle at the 
advent of civilization, што је уједно и први fp7 пројекат у српској археологији. У оквиру 



овог пројекта, уз сарадњу са Лабораторијом за палеогенетику у Мајнцу, успешно је из 
праисторијских скелета са Ђердапа изолован читав геном код десет индивидуа чија ће 
анализа пружити сасвим нова сазнања о процесу неолитизације овог дела Европе. У 
периоду између 2013-2014 рукводила је срспким тимом билатералног пројекта 
PREFERT Prehistoric fertility: length of lactation in the Mesolithic and Neolithic of South-
Eastern Europe (10000- 5500 B.C.), који су финансирали Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја и CNRS (Centre national de la recherche scientifique). У оквиру овог 
пројекта извршене су изотопске анализе дужине дојења и установљено је да се са 
неолитом период дојења скраћује што је могло имати значајне последице по 
фертилитет праисторијских жена. Од 2015. године, руководи пројектом BIRTH Births, 
mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans during the Early and Middle Holocene 
(10000-5000 B.C) на Институту Биосенс у Новом Саду. У оквиру овог пројекта 
постављају се нови стандарди за проучавање еволуције фертилитета кроз детекцију 
броја трудноћа анализом тзв."линија кризе" на зубима.  

 Када је у питању научно-истраживачки рад, др. Стефановић је остварила 
значајне резултате и на међународном нивоу, бавећи се у највећој мери темама 
праисторијске биоархеологије Балкана, док њени радови имају индекс цитираности - 
h10, односно, од 2011. године цитирани су у око 300  других публикација. Објавила је 
25 радова у међународним публикацијама од чега је 17 радова у часописима са SCI и 
ERIH листе (попут Journal of Archaeological Science, Journal of Anthropological 
Archaeology,  International Journal of Osteoarchaeology, PLOS ONE, Documenta 
Prehistorica, Anthropologie, Journal of Field Archaeology).  

Када је у питању ангажовање у раду Филозофског факултета, др Стефановић је 
од 2009. до 2012. године била председник Комисије за научно-истраживачки рад и 
ЕСПБ координатор факултета. На Универзитету, три године је била члан Управног 
одбора Задужбине Веселина Лучића, а од 2012. године је и председник ове Задужбине, 
чији циљ је награђивање најбољих научних радова. 

 Од  2015. године члан је редакције часописа Одељења за археологију 
Архаика, а од исте године и члан редакције часописа  Arcaeologia Austriaca који издаје 
Аустријска академија наука. Такође, од 2013. године је члан научне комисије 
Међународне уније за праисторију и протоисторију (UISPP). Током 2012. и 2013. 
године била је ангажована као консултант Савета Европе и један је од аутора  
Извештаја о стању наслеђа у Србији. Члан је Српског археолошког друштва, Европске 
археолошке асоцијације, Америчке асоцијације физичких антрополога и Светског 
археолошког конгреса. 

 Од 2014. године на позив Аустријске академије наука постала је сарадник 
у инцијативи Немачке владе чији је циљ дефинисање услова за побољшање стања науке 
на Балкану, у тзв. Међувладине иницијативе за Западни Балкан, док је 2016. год. на 
позив Немачке академије наука Леополдина постала члан експертске групе за 
дефинисање услова за стварање Научне фондације за Западни Балкан чији је циљ 
финансирање изврсних младих научника у Европи. На предлог Европског 
истраживачког савата, 2015. постала је члан Академске мреже најуспешнијих научница.  
 
 
Предлагачи : 
 
Др Чупић,  научни саветник           Проф. Орлић  
ОПMН                  ОДН 
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  Зоран Стојановић 

  
Рођен је у Београду 1947. године. Основну школу је завршио у Титограду, а 

гимназију у Београду, Правни факултет је завршио у Београду (1970), стекао звање 
магистра кривичноправних наука на Правном факултету у Загребу (1973) и докторирао на 
Правном факултету у Љубљани (1981). Од 1.1.1971. до 28.2. 1972. године радио је као 
адвокатски приправник, затим као самостални правни референт у спољнотрговинској 
фирми "Југолек" у Београду, а 1976. године изабран је за асистента на предмету Кривично 
право на Правном факултету у Новом Саду. На том факултету постаје доцент (1981), 
затим ванредни професор (1987), а од 1992. године је редовни професор на предмету 
Кривично право. После пензионисања на Правном факултету у Београду од новембра 
2016. године ради као професор и врши функцију декана Факултета правних наука УДГ у 
Подгорици. 

Осим многобројних краћих студијских боравака у иностранству, боравио је 1978. 
године на Универзитету у Оксфорду, а 1985/86. године је осамнаест месеци користио 
Хумболдтову научно-истраживачку стипендију у Макс Планк институту за страно и 
међународно кривично право у Фрајбургу - СР Немачка. Држао је предавања на више 
факултета, института и специјалистичких курсева у земљи и иностранству. 

На Правни факултет Универзитета у Београду прелази 1998. године у звању 
редовног професора. Као редовни професор држао је наставу на  предметима Кривично 
право и Међународно кривично право на редовним и последипломским студијама. Био је 
ментор при изради 27 докторских дисертација0 (од којих је 20 стекло академско звање 
доктора правних наука), бројних магистарских теза и великог броја мастер радова. И  
даље је ангажован у свим облицима наставе на Правном факултету у Београду на 
последипломским докторским студијама. 

Док је био професор на Правном факултету у Новом Саду, обављао је више 
функција, између осталог председника Савета и декана Правног факултета у Новом 
Саду. Био је дугогодишњи шеф Катедре за Кривично право Правног факултета у Београду, 
обављао је и функцију председника Савета Факултета, био је управник докторских 
студија, итд. 
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Био је савезни Министар правде 1993-1994. године, председник Комитета за 
прикупљање података о злочинима против човечности и међународног права и др. 
Такође, волонтерски је обављао функцију потпредседника Скупштине Града Новог Сада. 

Учествовао је као ч лан или председник у раду бројних експертских комисија за 
израду законских пројеката. Био је председник Комисије за израду сада важећег 
Кривичног законика Србије, као и Кривичног законика Црне Горе. Учествује у раду на 
припреми законских пројеката у Црној Гори и Србији. Био је председник Суда части при 
Привредној комори Србије (четири мандата), представник Србије у Скупштини земаља 
чланица Међународног кривичног суда, члан Председништва Удружења за кривично 
право и криминологију, члан АИДП и др. Био је члан Високог савета судства, а сада је 
члан Државног већа тужилаца Републике Србије. 

Главни је и одговорни уредник два часописа (до недавно Ревије за 
криминологију и кривично право, а од скоро новооснованог часописа Studia juridica 
montenegrina, као и часописа Crimen). 

Аутор је или коаутор 25 књига (двадесет две у земљи и три у иностранству и то: 
10 монографија, 5 коментара, 5 уџбеника и 5 приручника) међу којима је монографија 
Границе, могућности и легитимност кривичноправне заштите, Београд, 1987, као и 
Коментар Кривичног законика Србије, 7. издање, Београд 2018. Уџбеник Кривично право 
- општи део који се користи на већини правних и сродних факултета у Србији и у Црној 
Гори доживео је 25. издање (Београд 2018). Објавио је око 200 чланака и реферата на 
научним и стручним скуповима у земљи и иностранству. Учестовао је у бројним научно-
истраживачким пројектима (тренутно је члан научно истраживачког тима пројекта чији је 
носилац Универзитет у Лас Палмасу а финансира га шпанско Министарство за 
привреду и конкуренцију). Према (непотпуним) подацима Scindex-а најчешће је цитирани 
аутор из области правних наука. У својим радовима осим темама из области кривичног 
права (општи и посебни део), бавио се  и  питањима из области криминалне политике, 
реформе кривичног законодавства, упоредног и међународног кривичног права, као и 
питањима из области филозофије, социологије и историје кривичног права. 

Учествовао је на великом броју научних скупова у земљи и иностранству са 
рефератима. Био је предавач на бројним семинарима и округлим столовима у функцији 
едукације у правосуђу у Републици Србији и Црној Гори, Између осталог, одржао је и три 
предавања у САНУ (2008, 2016. и 2017. године) 

Говори немачки и енглески језик, а служи се италијанским и руским. 
 
 
 
Предлагачи : Проф. Перовић и  Проф. Орлић  (ОДН) 
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