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6pojt L42-I7-L5/2022-01.-2 flaryrvr: 30. noaervr6ap 2022, rogune

Ha ocuoay qnaHa t5. u 1,6. cral 2, a y Be3il c tr,naHoM 40, floxpajrHcKe cxynull,iHcKe oAnyKe o
noxpajrucxojynpaer (,,Cnyx6enr nhcrAn Bojeo4rne",6p.371201,4,54/201.4 -Ap. oAnyKa,37l2ot6,
2912017,24/2019, 66/2020 n 38l2O2I), q,rtaHa 11-. paa4eo 13, vnana 24. crae 4. floxpajrHcxe
cKynurhHcKe oAnyKe o 6yqery AyroHomHe noKpajhHe Bojeo4raxe sa 2022. roAltHy (,,Cnyx6euu nuct
Al-l Bojeo4rHe ",6p, 54/202I,7/2022n37/2022), q,naHa 2. crae l-.ra,lxa 3. anrHeja 2, floxpajr,rncxe
cKynrxrl4HcKe oAnyKe o AoAenh 6yqercxrx cpeAcraBa 3a QrHaxcrparoe r cyQnHancrparue
nporpaMcKhx aKrhBHocrr r npojexara y o6racril BhcoKor o6paaoearoa, cryAeHrcKor craHAapAa h

HayqHohcrpalKhBaqKe AenarHocrl4 y Ayrononnxoj noxpajnnr Bojeo4ranr (,,Cnyx6eHV n/'cr Al1B", 6p.
9/2021,) il q.flaHa 7. flpasrnHNxa o nocrynKy 3a AoAeny f'lpnsnarua 3a HayL{Hy t43y3erHocr
hcrpalKhBaqhMa Ha reprroprjr Afl Bojeo4rne (,,cnyx6eHV nvcr Afl Bojeo4raHe", 6p, 44/2022 n
45/20221, noxpajrHcxh ceKperap 3a BhcoKo o6paaoaarue h HayL{Hohcrpa}t{hBar{Ky AenarHocr AoHoct4:

PEI.UE|-bE

yTBPEyJy CE 4o6rrxnqra llprauarua sa HayqHy h3y3erHocr y AyroHonnnoj noxpajrnr
Bojao4nHn 2a2021,. roAt4Hy, Ha ocHoBy 6poja rlrarara, no c.neAehrm nayvurnn o6nacrnma, oAHocHo
no4o6nacrniua:

1,. 06lacr rexHhr,{Kt4x HayKa:

nodo6nocm 30 ene Km poH uKy, menexoviynuxau,uje u unQopua LluoHe mexHonoeuje
- Hajqrrrpanr,rjr,r hcrpaxilBaq npoQ,Ap fopan CrojaHoerh
- Apyrh no L{HrhpaHocrh r4crpa}Kreav npo$. Ap Aanl46op Cexynrh

nododnacm 3d MowuHcmeo, naomepujane u uudycmpujcxu coemeep
- naj4rrnpanujvr hcrpax{HBaq npoQ. Ap Vleaua Koea.lhh
- Apyrh no qhrhpaHocl4 t4crpalKreav npoQ, 4p Ce6acrran Eanou.t
- rpehr no Llhn4paHocn4 r4crpaxneav npoQ. 4p CreeaH Cranxoacxr

nodo6nocm so cao6pohai, yp6ouusorn, epofieeuuapcmeo, ypefierte, sowmumy u xopuwherae
e.oda, semrauwma u eozdyxo
- Hajqrrupannju hcrpalKr4Baq npoQ. 4p Cpf aH poH.{eahh

- Apyrh no qrrilpaHocn4 rcrpaxnaav npoQ.4p Maja Typx Cexyarah
- rpehr no L14rrpaHocn4 r4crpaxuaav npoQ.4p CuHrua Cperuaq

2. O6lacr MeAhqhHcKr4x HayKa:

nodo6nocm 30 onwmy medutquuy (xytvtouo meduu,uuo u eemepuno)
- Hajqrrupaurjn hcrpaxhBaq npoQ,Ap Ceprej M. Ocrojlrh
- Apyrh no qhrilpaHocn4 hcrpalKhBaq Aoq.4p Jarou foay6osr,rh
- rpehu no qhrhpaHocrh ficrpaxreav npoQ.4p Eyna T>vneecv

n odo1Aq cm so Q o p vta qujy
- Hajqrrnpaanjn hcrpalKilBaq npoQ.Ap Haraua Mnnnh
- Apyrh no qilrilpaHocrrl r4crpaxreau npoQ.4p JeneHa Xenen l_{eejr,rh

- rpehra no qhrhpaHocrh t4crpaxhBaq Aoq.4p He6ojura flaenoal,th



nodo1nacm so cmoMdmonoeujy
- Haiyrt4paHtjt4 hcrpax{hBaq npoQ,Ap EojaH llerpoarah
- Apyrh no Lll4rrpaHocrl,,r l,rcrpaxraaq npos,4p Mranr,rrla Jepemrah KHexeeilh
- rpehn no 4rrhpaHocnt l4crpalxrsav npoQ. 4p TarjaHa flyLuxap

3. O6racr npaBHrx Hayxa;
- uajqnnpauujtr l4crpalKilBaq npoQ. Ap Jeresa Manrjauleerh

4. O6nacr exoHoMcKl4x Hayxa:
- uaj4urrtrpaanju hcrpalxilBaq npo$.Ap Epauncnaa AVAnh- Apyrr no qilrhpaHocrh l4crpaxrsav npoQ.4p Heruarua Bep6ep
- rpehr no LlhrilpaHocn4 hcrpalxt,tBaq AoL{,4p EojaH Marxoecxil

5. O6lacr 6rorexuono rnje n nomon ph BpeAe:
nod o6n acm 3d cm oq a pcmeo
- naj4vnupauuju hcrpalxrBaq npoQ,Ap Hrxona flyeava
- Apyril no LlhrhpaHocrh l4crpaxr4Baq Ap.{parana ,rby60jeerah flenrh

nodo6nacm 30 pomopcmeo u noepmopcmeo
- naj4mnpanuju t4crpax{HBaq pp Vlenqa Banoehh
- Apyn4 no qilrhpaHocrl4 l4crpaxraav npos. 4p lzleaxa Maxc[nnoe]ah
- rpehr no qrrhpaHocn4 t4crpaxr,reav npoQ. 4p Bopf e ManeH,lhh

nodo6nacm so wyMopcmeo:
- Hajqrrrpaunjn hcrpalxuBaLt npoQ.Ap Caua Opaoerh
- Apytv no LtrrrpaHocrl4 hcrpalxraa npoQ, 4p Eparrcnae Maroailh
- rpehra no LlhrhpaHocrh t4crpaxrBaq Ap AH4pej ljununoenh

nodo6nacm so eohopcmeo, euHoepodapcmeo u xopmuKynmypy:
- Hajqr,rrrpauuju r4crpaxilBaq npoQ, Ap Mr,rpjana,rby6ojeer,lh
- Apytn no Llt4rt4paHocr'i t4crpaxreav npoQ.4p Can4pa 6u)enuh
- rpehr no L{14ntpaHocn4 hcrpa}Hreav npoQ, 4p JeneHa gyxaxoer,rh

- rpehu no LlhrrpaHocn4 rcrpaxilBaq AoL{.4p fopaH Eapah

6, O6lacr rexHo,nouKh HayKa:

- uajqrrupanujn HcrpaxhBaq npoQ.Ap Ceuxa Br4oerh
- Apyrh no qilrxpaHocn4 t4crpaxreav npoQ. 4p 3opaH 3exoetah

'7. O6nacr nphpoAHo-MareMar[qKilx HayKa:
nodo6nacm ao Qusuxy, xetnujy u Quzuuxy eeoepaeujy
- Hajqrrrpaunjn hcrpaxhBaq npoQ.Ap Cno6o4aH E. Mapxoarh
- Apytu no L{t4rltpaHocrn t/crpa}KhBaq Aoq.4p Carua Apruaxoarh
- rpehr no Llt4rhpaHocrh t4crpalxt,tBaq AoLl.,qp Creeat Apmaxoerh

nodo6nocm 3a MomeMomuKy u uuQopnamuxy
- uaj4utupauujvl4crpaxlBaq npoQ. Ap Mrpjana 14eaHoerh
- Apyru no qrrilpaHocrh t4crpaxraeav npoQ. Ap AparaH ,flann6rah* rpehra no Lll4rilpaHocn4 t4crpalKr,teav npoQ.4p 3opaH Ey4rrvraq

ibdolrtocm ea 6uonoeujy u exonoeujy
- uajqnrrpaunju hcrpalxhBaq Ap lejan 5. CrojaHoerh
- Apyrh no LU4ThpaHocn4 t4crpax{neav npoQ. Ap 3ophLla Canpvee
- rpehn Ro qrrhpaHoctr4 hcrpax{reav npoQ,4p Anre Byjrh



O6nacr ApyrxreeHo-xyMa Hhcn4'.,r Khx HayKa :

nodo6nacm aa dpywmeeuy zeoepoQujy, mypwam u xomenujepcmeo,
- uajqrrrpaurjr hcrpaxilBaq npoQ.Ap Vrrueua CraHxos

- Apyrh no LlhrhpaHocrlr Hcrpalxraaav npoQ, Ap Eopbnje Bachrueehh

- rpehra no qhrhpaHocr4 r,icrpaxraeav npoQ,4p Hennarua Torvrr,rh

nodo6nacm sq cou,uonozujy, nedaeozujy u ncuxottozujy,
- najr4r,tna pauujn hcrpaxrBaq npo$. Ap Beruxo JoeaHoehh

- Apyrh no L{hrhpaHocn4 hcrpaxreav npoQ.4p Sojana lunvh

O6,n acr cnoprcKr4x HayKa :

- uaj4wnpauvtju hcrpalKhBaq npoQ. Ap llarprx,{pr4
- Apyril no qhrhpaHocr4 r4crpaxraaav npoQ.4p Mapxo CrojaHoerh
- rpehr,t no qhrhpaHocn4 l4crpax{reav npoQ.4p Brurua Sopf tth.

V oxer,rpy caaxe o6nacrh, oAHocHo no4o6aacn4, r4MeHoBaH[ ]4crpax{vBaqn ocrBaprnh cy

npaBo ua flprsHarue 3a HayrrHy il3y3erHocr h Harpa4y y cne4ehrm HoBqaHhM (Hero) il3Hoct4Ma:

HajqrrrpaHnjr rcrpaxrsa.{ 80,000,00 At4lapa, Apyrh hcrpa}KilBaq no L{t4rl4paHocrr 65.O0O,O04rHapa

r rpehn hcrpaxhBaq no Lp4rhpaHocrr 50.000,00 4rHapa.

O6paanoxet+e

floxpajr,tHcxr ceKperaprjar sa BHcoKo o6pasoeaue h HayqHoHcrpalxhBaqKy AenarHocr
pacnhcao je jaenr,t no3hB aa rs6op Hajrlr,rrrpanrjrx rcrpaxhBaqa, ca npe6reanhlxreM Ha reprroprjr
Al-l Bojso4r,rHe, xojr cy 3anoc.neHr Ha HexojoA HayqHohcrpaxilBaqKhx opraHh3aqilja y Afl Bojeo4nHr,

Ha jaeHr no3rB 3a AoAeny flpraHarua 3a HayLrHy r43y3erHocr za2O2L ro4rny jaerno ce yKynHo

ceAaMAecer ceAaM HcrpaxhBaqa, 3a nph3HaFbe il3 AeBerHaecr oA ABaAecer il ABe HayqHe o6nactu,
oAHocHo no4o6racrn.

Konnracrja je nposepuna 6poj Lparara HaBeAeHhx y nprjaer, Ha ocHoBy noAaraKa hs 6aee

SCOPUS-a r Cpncxn L{r4rarH14 14HAeKc. flprajaee ca HeraqHilM noAaqrMa o 6pojy qilrara cy nprxeaheHe,

anu je xomrcrja yrBpAhna raqHe noAarKe Ha ocHoBy xojrax cy r4crpalKhBaqh paHrhpaHu. Y o6nactvt

6rorexuorornja n nomonphBpeAa: no4o6racr sa eohapcreo, Br4HofpaAapcrBo t4 xopl4Kynrypy ABa

hcrpalxilBaqa rarrnajy rcrr 6poj qhrara, re Ae,ne rpehe Mecro no qfirilpaHocn4 y oKBt4py o5nactu,
oAHocHo no,qo6racrr.

HajqranapaHvtln nctpaxuBaqH, Kao n Apyntt oAHocHo rpehn hcrpalxhBaqh no L{r4TilpaHocn4, y

cKnaAy ca flpaarnHilKoM o nocrynKy 3a AoAeny llpraHarua 3a HayqHy il3y3erHocr r4crpalKhBaqhMa Ha

repuropnjr Al-1 Bojeo4rane, 4o6rajajy nph3HaFba y BHAy AilnnoMe il y HoBqaHoM r43Hocy, o venny he
6111 4oHero noce6uo peueFbe.

' Ha ocHoey yrapfeHor 6poja qrrara, hcrpalKhBaqh cy paHrhpaHH, noxpajrHcxr cexperap je y
Lr,enocn4 np[xBarho Mr4rr,rbeFbe Konnrcnje, re je 4oHera oAnyKa Kao y Ar4cno3v1rt4By,

Oeo peu:erue ce o6jaaruyje na ilHrepHer crpaHhLp4 floxpajrncxof ceKperapnjara za BhcoKo

o6pasoea rue il Hayq Ho ilcrpaxr Baq Ky Ae,narHocr.

Ynyrcrso o npaBHoM cpeAcrBy: f'lporrs oBor pelxeFba noAHochnaq nprjaee MolKe noKpeHyl4
ynpaBHh cnop npeA VnpaeHru cyAoM y poKy o4 30 4aHa op,o6jaemnBaFba oBor peueFba.

a
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Техничке науке

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је 

кандидат запослен

Област, односно подобласт у оквиру које 

кандидат конкурише за признање

Назив базе на 

основу чијих 

података је 

утврђен број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1
Проф. др Горан 

Стојановић

Редовни 

професор

Факултет техничких 

наука, Универзитет у 

Новом Саду

Техничке науке: подобласт за електронику, 

телекомуникације и информационе 

технологије

SCOPUS 220

2
Проф. др Далибор 

Секулић

Ванредни 

професор

Факултет техничких 

наука, Универзитет у 

Новом Саду

Техничке науке: подобласт за електронику, 

телекомуникације и информационе 

технологије

SCOPUS 92

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је 

кандидат запослен

Област, односно подобласт у оквиру које 

кандидат конкурише за признање

Назив базе на 

основу чијих 

података је 

утврђен број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1
Проф. др Ивана 

Ковачић

Редовни 

професор

Факултет техничких 

наука, Универзитет у 

Новом Саду

Техничке науке: подобласт за машинство, 

материјале и индустријски софтвер
SCOPUS 360

2
Проф. др 

Себастиан Балош

Редовни 

професор

Факултет техничких 

наука, Универзитет у 

Новом Саду

Техничке науке: подобласт за машинство, 

материјале и индустријски софтвер
SCOPUS 198

3
Проф. др Стеван 

Станковски

Редовни 

професор

Факултет техничких 

наука, Универзитет у 

Новом Саду

Техничке науке: подобласт за машинство, 

материјале и индустријски софтвер
SCOPUS 114

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је 

кандидат запослен

Област, односно подобласт у оквиру које 

кандидат конкурише за признање

Назив базе на 

основу чијих 

података је 

утврђен број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1
Проф. др Срђан 

Рончевић

Редовни 

професор

Природно математички 

факултет, Универзитет у 

Новом Саду

Техничке науке:подобласт за саобраћај, 

урбанизам, грађевинарство, уређење, 

заштиту и коришћење вода, земљишта и 

ваздуха

SCOPUS 233

2
Проф. др Маја 

Турк Секулић

Редовни 

професор

Факултет техничких 

наука, Универзитет у 

Новом Саду

Техничке науке:подобласт за саобраћај, 

урбанизам, грађевинарство, уређење, 

заштиту и коришћење вода, земљишта и 

ваздуха

SCOPUS 229

3
Проф. др Синиша 

Сремац

Ванредни 

професор

Факултет техничких 

наука, Универзитет у 

Новом Саду

Техничке науке:подобласт за саобраћај, 

урбанизам, грађевинарство, уређење, 

заштиту и коришћење вода, земљишта и 

ваздуха

SCOPUS 157



Медицинске науке

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је 

кандидат запослен

Област, односно подобласт у оквиру које 

кандидат конкурише за признање

Назив базе на 

основу чијих 

података је 

утврђен број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1
Проф. др Сергеј М. 

Остојић

Редовни 

професор

Факултет за спорт и 

физичко васпитање, 

Универзитет у Новом 

Саду

Медицинске науке: подобласт за општу 

медицину (хумана медицина и ветерина)
SCOPUS 2680

2
Доц. др Јагош 

Голубовић
Доцент

Медицински факултет, 

Универзитет у Новом 

Саду

Медицинске науке: подобласт за општу 

медицину (хумана медицина и ветерина)
SCOPUS 425

3
Проф. др Ђула 

Ђилвеси

Ванредни 

професор

Медицински факултет, 

Универзитет у Новом 

Саду

Медицинске науке: подобласт за општу 

медицину (хумана медицина и ветерина)
SCOPUS 417

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је 

кандидат запослен

Област, односно подобласт у оквиру које 

кандидат конкурише за признање

Назив базе на 

основу чијих 

података је 

утврђен број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1
Проф. др Бојан 

Петровић

Редовни 

професор

Медицински факултет, 

Универзитет у Новом 

Саду

Медицинске науке: подобласт за 

стоматологију
SCOPUS 58

2

Проф. др Милица 

Јеремић 

Кнежевић

Ванредни 

професор

Медицински факултет, 

Универзитет у Новом 

Саду

Медицинске науке: подобласт за 

стоматологију
SCOPUS 46

3
Проф. др Татјана 

Пушкар

Редовни 

професор

Медицински факултет, 

Универзитет у Новом 

Саду

Медицинске науке: подобласт за 

стоматологију
SCOPUS 45

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је 

кандидат запослен

Област, односно подобласт у оквиру које 

кандидат конкурише за признање

Назив базе на 

основу чијих 

података је 

утврђен број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1
Проф. др Наташа 

Милић

Редовни 

професор

Медицински факултет, 

Универзитет у Новом 

Саду

Медицинске науке: подобласт за 

фармацију
SCOPUS 345

2
Проф. др Јелена 

Хелен Цвејић

Редовни 

професор

Медицински факултет, 

Универзитет у Новом 

Саду

Медицинске науке: подобласт за 

фармацију
SCOPUS 166

3
Доц. др Небојша 

Павловић
Доцент

Медицински факултет, 

Универзитет у Новом 

Саду

Медицинске науке: подобласт за 

фармацију
SCOPUS 159



Правне науке

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је 

кандидат запослен

Област, односно подобласт у 

оквиру које кандидат 

конкурише за признање

Назив базе на 

основу чијих 

података је 

утврђен број 

цитата

Број цитата 

из базе 

Српски 

цитатни 

индекс на 

дан 

29.11.2022.

1
Проф. др Јелена 

Матијашевић

Редовни 

професор

Правни факултет за 

привреду и правосуђе у 

Новом Саду, Универзитет 

Привредна академија у 

Новом Саду

Правне науке
Српски цитатни 

индекс
12



Економске науке

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је кандидат 

запослен

Област, односно подобласт у 

оквиру које кандидат 

конкурише за признање

Назив базе на 

основу чијих 

података је 

утврђен број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1
Проф. др 

Бранислав Дудић

Ванредни 

професор

Факултет за економију и 

инжењерски менаџмент у Новом 

Саду

Економске науке SCOPUS 126

2
Проф. др Немања 

Бербер

Ванредни 

професор

Економски факултет у Суботици, 

Универзитет у Новом Саду
Економске науке SCOPUS 34

3
Доц. др Бојан 

Матковски
Доцент

Економски факултет у Суботици, 

Универзитет у Новом Саду
Економске науке SCOPUS 24



Биотехнологија и пољопривреда

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је кандидат 

запослен

Област, односно подобласт у 

оквиру које кандидат конкурише 

за признање

Назив 

базе на 

основу 

чијих 

података 

је утврђен 

број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1

Проф. др 

Мирјана 

Љубојевић

Ванредни 

професор

Пољопривредни факултет, 

Универзитет у  Новом  Саду 

Биотехнологија и пољопривреда: 

подобласт за воћарство, 

виноградарство и хортикултуру

SCOPUS 93

2
Проф. др 

Сандра Бијелић
Редовни професор

Пољопривредни факултет, 

Универзитет у  Новом  Саду 

Биотехнологија и пољопривреда: 

подобласт за воћарство, 

виноградарство и хортикултуру

SCOPUS 59

3

Проф. др 

Јелена 

Чукановић

Ванредни 

професор

Пољопривредни факултет, 

Универзитет у  Новом  Саду 

Биотехнологија и пољопривреда: 

подобласт за воћарство, 

виноградарство и хортикултуру

SCOPUS 36

4
Доц. др Горан 

Бараћ
Доцент

Пољопривредни факултет, 

Универзитет у  Новом  Саду 

Биотехнологија и пољопривреда: 

подобласт за воћарство, 

виноградарство и хортикултуру

SCOPUS 36

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је кандидат 

запослен

Област, односно подобласт у 

оквиру које кандидат конкурише 

за признање

Назив 

базе на 

основу 

чијих 

података 

је утврђен 

број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1
Др Ивица 

Ђаловић

Виши научни 

сарадник

Институт за ратарство и 

повртарство, Институт од 

националног значаја за Републику 

Србију, Нови Сад

Биотехнологија и пољопривреда: 

подобласт за ратарство и 

повртарство

SCOPUS 137

2
Проф. др Ивана 

Максимовић
Редовни професор

Пољопривредни факултет, 

Универзитет у  Новом  Саду 

Биотехнологија и пољопривреда: 

подобласт за ратарство и 

повртарство

SCOPUS 126

3
Проф. др Ђорђе 

Маленчић
редовни професор

Пољопривредни факултет, 

Универзитет у  Новом  Саду 

Биотехнологија и пољопривреда: 

подобласт за ратарство и 

повртарство

SCOPUS 122

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је кандидат 

запослен

Област, односно подобласт у 

оквиру које кандидат конкурише 

за признање

Назив 

базе на 

основу 

чијих 

података 

је утврђен 

број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1
Проф. др 

Никола Пувача

Ванредни 

професор

Факултет за економиоју и 

инжењерски менаџмент у Новом 

Саду, Универзитет Привредна 

академја у Новом Саду

Биотехнологија и пољопривреда: 

подобласт за сточарство
SCOPUS 156

2.

Др Драгана 

Љубојевић 

Пелић

Виши научни 

сарадник

Научни Институт за ветернарство " 

Нови Сад" 

Биотехнологија и пољопривреда: 

подобласт за сточарство
SCOPUS 88



Биотехнологија и пољопривреда

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је кандидат 

запослен

Област, односно подобласт у 

оквиру које кандидат конкурише 

за признање

Назив 

базе на 

основу 

чијих 

података 

је утврђен 

број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1
Проф. др Саша 

Орловић

Редовни професор 

и научни саветник

Институт за низијско шумарство и 

животну средину, Универзитет у 

Новом Саду

Биотехнологија и пољопривреда: 

подобласт за шумарство
SCOPUS 233

2

Проф. др 

Братислав 

Матовић

Ванредни 

професор и виши 

научни сарадник

Институт за низијско шумарство и 

животну средину, Универзитет у 

Новом Саду

Биотехнологија и пољопривреда: 

подобласт за шумарство
SCOPUS 190

3
Др Андреј 

Пилиповић

Виши научни 

сарадник

Институт за низијско шумарство и 

животну средину, Универзитет у 

Новом Саду

Биотехнологија и пољопривреда: 

подобласт за шумарство
SCOPUS 73



Технолошке науке

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је 

кандидат запослен

Област, односно подобласт у 

оквиру које кандидат 

конкурише за признање

Назив базе на 

основу чијих 

података је 

утврђен број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1
Проф. др Сенка 

Видовић

Редовни 

професор

Технолошки факултет Нови 

Сад, Универзитет у Новом 

Саду

Технолошке науке SCOPUS 520

2
Проф. др Зоран 

Зековић

Редовни 

професор

Технолошки факултет Нови 

Сад, Универзитет у Новом 

Саду

Технолошке науке SCOPUS 504



Природно - матетматичке науке

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је 

кандидат запослен

Област, односно подобласт у 

оквиру које кандидат 

конкурише за признање

Назив базе на 

основу чијих 

података је 

утврђен број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1 Др Дејан Б. Стојановић
Виши научни 

сарадник

Институт за низијско 

шумарство и животну 

средину, Универзитет у 

Новом Саду

Природно - матетматичке 

науке: подобласт за биологију 

и екологију

SCOPUS 589

2
Проф. др Зорица 

Свирчев

Редовни 

професор

Природно-математички 

факултет, Универзитет у 

Новом Саду

Природно - матетматичке 

науке: подобласт за биологију 

и екологију

SCOPUS 383

3 Проф. др Анте Вујић
Редовни 

професор

Природно-математички 

факултет, Универзитет у 

Новом Саду

Природно - матетматичке 

науке: подобласт за биологију 

и екологију

SCOPUS 335

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је 

кандидат запослен

Област, односно подобласт у 

оквиру које кандидат 

конкурише за признање

Назив базе на 

основу чијих 

података је 

утврђен број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1
Проф. др Слободан Б. 

Марковић

Редовни 

професор

Природно-математички 

факултет, Универзитет у 

Новом Саду

Природно - матетматичке 

науке: подобласт за физику, 

хемију и физичку географију

SCOPUS 1.146

2
Доц. др Сања 

Армаковић
Доцент

Природно-математички 

факултет, Универзитет у 

Новом Саду

Природно - матетматичке 

науке: подобласт за физику, 

хемију и физичку географију

SCOPUS 570

3
Доц. др Стеван 

Армаковић
Доцент

Природно-математички 

факултет, Универзитет у 

Новом Саду

Природно - матетматичке 

науке: подобласт за физику, 

хемију и физичку географију

SCOPUS 542

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је 

кандидат запослен

Област, односно подобласт у 

оквиру које кандидат 

конкурише за признање

Назив базе на 

основу чијих 

података је 

утврђен број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1
Проф. др Мирјана 

Ивановић

Редовни 

професор

Природно-математички 

факултет, Универзитет у 

Новом Саду

Природно-математичке науке: 

подобласт за математику и 

информатику

SCOPUS 401

2
Проф. др Драган 

Ламбић

Редовни 

професор

Педагошки факултет у 

Сомбору, Универзитет у 

Новом Саду

Природно-математичке науке: 

подобласт за математику и 

информатику

SCOPUS 163

3
Проф. др Зоран 

Будимац

Редовни 

професор

Природно-математички 

факултет, Универзитет у 

Новом Саду

Природно-математичке науке: 

подобласт за математику и 

информатику

SCOPUS 140



Друштвено -хуманистичке науке

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је 

кандидат запослен

Област, односно подобласт у оквиру 

које кандидат конкурише за 

признање

Назив базе на 

основу чијих 

података је 

утврђен број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1
Проф. др Угљеша 

Станков

Редовни 

професор

Природно-математички 

факултет, Универзитет у 

Новом Саду

Друштвено -хуманистичке науке: 

подобласт за друштвену географију, 

туризам и хотелијерство

SCOPUS 187

2
Проф. др Ђорђијe 

Васиљевић

Ванредни 

професор

Природно-математички 

факултет, Универзитет у 

Новом Саду

Друштвено -хуманистичке науке: 

подобласт за друштвену географију, 

туризам и хотелијерство

SCOPUS 173

3
Проф. др Немања 

Томић

Ванредни 

професор

Природно-математички 

факултет, Универзитет у 

Новом Саду

Друштвено -хуманистичке науке: 

подобласт за друштвену географију, 

туризам и хотелијерство

SCOPUS 169

р.бр. Име и презиме Звање

Научноистраживачка 

организација у којој је 

кандидат запослен

Област, односно подобласт у оквиру 

које кандидат конкурише за 

признање

Назив базе на 

основу чијих 

података је 

утврђен број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1
Проф. др Вељко 

Јовановић

Ванредни 

професор

Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду

Друштвено -хуманистичке науке: 

подобласт за социологију, педагогију и 

психологију

SCOPUS 232

2
Проф. др Бојана 

Динић

Ванредни 

професор

Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду

Друштвено -хуманистичке науке: 

подобласт за социологију, педагогију и 

психологију

SCOPUS 98



Спортске науке

р.бр. Име и презиме Звање
Научноистраживачка организација 

у којој је кандидат запослен

Област, односно подобласт 

у оквиру које кандидат 

конкурише за признање

Назив базе на 

основу чијих 

података је 

утврђен број 

цитата

Број цитата 

из базе 

SCOPUS-а на 

дан 

29.11.2022.

1 Проф. др Патрик Дрид
Редовни 

професор

Факултет спорта и физичког 

васпитања, Универзитет у Новом  

Саду

Спортске науке SCOPUS 202

2
Проф. др Марко 

Стојановић

Редовни 

професор

Факултет спорта и физичког 

васпитања, Универзитет у Новом  

Саду

Спортске науке SCOPUS 105

3
Проф. др Вишња 

Ђорђић

Редовни 

професор

Факултет спорта и физичког 

васпитања, Универзитет у Новом  

Саду

Спортске науке SCOPUS 78


