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Поштовани колега, 
 
 У складу са одлуком Председништва Научног друштва Србије 
припрема се ново издање монографије НАУЧНО ДРУШТВО СРБИЈЕ - 50 
ГОДИНА РАДА, допуњено новим релевантним подацима старих чланова, 
као и биографским и библиографским подацима чланова који су изабрани у 
НДС 2005., 2008. и 2016. године. (као и будући новоизабрани чланови у 
пролеће 2018.године). 
 У новој монографији ће се приказати сви битни подаци о научним и 
стручним активностима чланова Друштва, краћи прикази преминулих 
чланова Друштва и основне одреднице новог Статута НДС-а. Да би прилози 
свих чланова били по форми уједначени и слични објављеним у 
претходном издању, Председништво НДС-а је сачинило Упутство за 
припрему текста монографије.  
  
 Молимо Вас да пре писања Ваше биографије прочитате ова упутства 
и да их се придржавате при писању: 
 
 1. Приказ сваког члана се предвиђа на 2 листа, односно 4 стране. 
Интегрални текст на српском језику се пише на 3 стране док се сажетак од 
једне стране пише на енглеском језику. Број словних знакова по страници 
износи око 2100 (или до 38 редова по 55 словних знакова), осим прве 
стране на којој се оставља место за фотографију. Текст обрадити користећи 
tеxt processor Wоrd for Windows, ћирилицом, фонт 12. 
 
 2. Аутобиогафски приказ (на првој страни) треба да садржи основне 
биографске податке укључујући име оца, име и презиме (по рођењу) мајке, 
место и годину рођења, податке о  школовању, магистратури и докторату, 
кретања у служби, изборе у звања, изборне дужности (директор, декан, 
управник и сл.), боравке у иностранству на усавршавањима, чланства у 
академијама, научним и стручним друштвима, активности у уређивачкој 
делатности и редакцијама стручних и научних публикација, учешће у раду 
страних асоцијација, признања, одликованња, добијене награде као и 
евентуалне друге друштвене активности.  
 
 3. На другој и трећој страни обрадити библиографске податке. 
Навести број и врсту научих и стручних радова (према прихваћеним 
критеријумима категоризације Министарства за науку Србије), посебно у 
међународним часописима. Навести наслове најважнијих научних и 
стручних дела (књига, поглавља у књигама, монографија, штампаних 



радова, студија, пројеката, итд.). Посебно издвојити број и наслове 
пројеката којима је руководио, број пленарних и уводних научних 
предавања на скуповима. Нарочито истаћи научне и стручне активности и 
области науке у којима је дат суштински допринос. Поред наведеног, 
молимо Вас да прикажете и остале Ваше активности и доприносе за које 
сматрате да су значајни у Вашој досадашњој делатности. На крају уписати 
адреду (кућну и пословну), телефоне, и e-mail.  
 
 4. Сажетак на српском и његов превод на енглески језик написати на 
једној страни (на српском за интернет презентацију, на енглеском за четврту 
стану у монографији). Потребно је издвојити само најбитније биографске и 
библиографске податке.  
 
 5. Сваки нови члан треба да приложи фотографију 4 x 6 цм која ће се 
налазити у горњем десном углу прве стране. Поред фотографије штампаће 
се име, средње слово и презиме, са назнаком од када је члан Друштва, без 
навођења звања и институције у којој је запослен.  
 
 
Текст доставити у једном  штампаном примерку уз обавезну пратећу 
дискету.  
 
 
Молимо Вас да своје прилоге доставите у електронском облику на 
mail:  Друштва: naucno.drustvo.srbije@gmail.com; kao i na lole@med.bg.ac.rs 
 
  
За чланове Друштва чије су биографије већ увршћене у претходну 
монографију (2004.), молимо да доставите: 

- нове податке (само ако су значајни), 
- исправке постојећег текста, уколико су неопходне, 
- промену адресе, броја телефона, факса и е-mail-a.  

 
Уколико немате измена и допуна молимо Вас да нас писмено 

обавестите да сте сагласни да се штампа постојећи текст. 
 

 
За обраду и старих и нових наведених података задужени су: 

 
- за ОПМН: Секретар:  Жарко Мијајловић , Томаша Јежа 6, 2630 151; 202  
                    7822, е-mail: zarkom@matf.bg.ac.rs 
                  Заменик секретара: Жељко Чупић, Његошева 12, Београд,  
         Tel: 011/263 0213. e-mail: zcupic@msn.com 
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- за ОТН:  Секретар: Владимир Стевановић, Машински факултет  
        Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, 11120 - Београд,   
                 Тел: 3370 561; 064/1945 965;  e-mail: vstevanovic@mas.bg.ac.rs 

     Заменик секретара: Весна Мишковић – Станковић, Технолошкo -         
      металуршки факултет Универзитета у Београду, 11120 – Београд,  
      Карнагијева 4, тел: 3303 737; моб : 064 1179 155;   
      e-mail: vesna@tmf.bg.ac.rs 

 
- за ОМБН: Секретар: Душан Велимировић, Медицински факултет  

        Универзитета у Београду, Др Суботића 8, моб: 063 228 078; 
        e-mail: prof.velimirovic@gmail.com   
        Заменик секретара:  Миле Вранеш, Медицински факултет     
        Универзитета у Београду, Др Суботића 8, моб: 063/288 236,  
        e-mail: mile.vranes@kcs.ac.rs 

 
- за ОДН: Секретар: Миодраг Орлић, Правни факултет Универзитета у  
        Београду, Булевар Краља Александра 67, 11000 – Београд, моб:  
                 064 31 72 754; e-mail: upj@eunet.rs  
         Заменик секретара:   
 
  
 
 
 
 
 
     Председник  Научног друштва Србије 
 
 
      

   Проф. др Јован Лоле Васиљевић 
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