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ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 

Председник: др Мирослав Живић, ванредни професор, Универзитет у Београду – 
Биолошки факултет Београд, 

др Бранка Петковић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“, Универзитет у Београду, 

др Момир Пауновић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“, Универзитет у Београду,  

др Милица Јовановић-Кривокућа, научни сарадник, Институт за примену нуклеарне 
енергије, Универзитет у Београду, 

др Едвард Петри, виши научни сарадник, Универзитет у Новом Саду – Департман за 
биологију и екологију,  Природно-математички факултет,  

др Гордана Никчевић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко 
инжењерство, Универзитет у Београду и 

др Марина Топузовић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу –  Институт за 
биологију и екологију, Природно-математички факултет, 

др Перица Васиљевић, редовни професор, Универзитет у Нишу – Департман за 
биологију, Природно-математички факултет, 

др Љиљана Ракићевић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и 
генетичко инжењерство, Универзитет у Београду,  

др Дубравка Милић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду – Департман за 
биологију и екологију,  Природно-математички факултет,  

др Данијела Мишић, виши научни сарадник, Институт за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“, Универзитет у Београду,  

др Ненад Лабус, ванредни професор, Универзитет у Приштини – Природно-
математички факултет, 

др Љиљана Вићевац-Панић, научни саветник, Институт за примену нуклеарне енергије, 
Универзитет у Београду и 

др Тијана Ишић Денчић, научни сарадник, Институт за примену нуклеарне енергије, 
Универзитет у Београду. 

 

 

НАУЧНИ ОДБОР 

Председник: др Јелена Кнежевић-Вукчевић, редовни професор, Универзитет у Београду 
- Биолошки факултет, председник Српског биолошког друштва, 

академик Марко Анђелковић, Српска академија наука и уметности,  

академик Владимир Стевановић, Српска академија наука и уметности,  

академик Драгољуб Маринковић, Српска академија наука и уметности,  

академик Милена Стевановић, Српска академија наука и уметности,  

академик Радмила Петановић, Српска академија наука и уметности, 



 

 

др Павле Павловић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“, Универзитет у Београду,  

др Жељко Томановић, редовни професор, Универзитет у Београду - Биолошки 
факултет, 

др Јелена Беговић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и 
генетичко инжењерство, Универзитет у Београду,  

др Олгица Недић, научни саветник, Институт за примену нуклеарне енергије, 
Универзитет у Београду, 

др Перица Васиљевић, редовни професор, Универзитет у Нишу – Департман за 
биологију, Природно-математички факултет,  

др Горан Аначков, редовни професор, Универзитет у Новом Саду – Департман за 
биологију и екологију, Природно-математички факултет, 

др Милан Станковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу –  Институт за биологију и 
екологију, Природно-математички факултет,  

др Небојша Живић, редовни професор, Универзитет у Приштини – Природно-
математички факултет, 

др Томка Миљановић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду – Департман за 
биологију и екологију, Природно-математички факултет,  

др Мирјана Михаиловић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“, Универзитет у Београду, 

др Душко Благојевић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“, Универзитет у Београду,  

др Горан Познановић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“, Универзитет у Београду,  

др Мирослав Живић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Биолошки 
факултет Београд, 

др Бранка Петковић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“, Универзитет у Београду, 

др Момир Пауновић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“, Универзитет у Београду,  

др Милица Јовановић-Кривокућа, научни сарадник, Институт за примену нуклеарне 
енергије, Универзитет у Београду, 

др Едвард Петри, виши научни сарадник, Универзитет у Новом Саду – Департман за 
биологију и екологију,  Природно-математички факултет,  

др Гордана Никчевић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко 
инжењерство, Универзитет у Београду и 

др Марина Топузовић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу –  Институт за 
биологију и екологију, Природно-математички факултет, 

др Љиљана Ракићевић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и 
генетичко инжењерство, Универзитет у Београду,  

др Дубравка Милић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду – Департман за 
биологију и екологију,  Природно-математички факултет,  



 

 

др Данијела Мишић, виши научни сарадник, Институт за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“, Универзитет у Београду,  

др Ненад Лабус, ванредни професор, Универзитет у Приштини – Природно-
математички факултет, 

др Љиљана Вићевац-Панић, научни саветник, Институт за примену нуклеарне енергије, 
Универзитет у Београду и 

др Тијана Ишић Денчић, научни сарадник, Институт за примену нуклеарне енергије, 
Универзитет у Београду. 

 

КОТИЗАЦИЈА: 
 

Категорија учесника 
Котизација 

(РСД) 
Чланови СБД 

истраживачи 5000 2000 
студенти докторских студија 2000 Без котизације 
професори основних и средњих школа 2000 Без котизације 
 пензионери 2000 Без котизације 

Котизација се плаћа на рачун Српског биолошког друштва, према следећем упутству: 

Прималац: Српско биолошко друштво, седиште: Студентски трг 3, 11000 Београд; 

Сврха уплате: Уплата котизације за Други конгрес биолога Србије, Име и презиме, 

институција – додати и категорију учесника према табели која је приложена изнад; 

Рачун бр. 160-406692-66 („Banca Intesa“). 

Уколико се котизација плаћа са пројекта, односно ако уплату врши институција, уместо 

имена и презимена наводи се само име институције и број котизација према 

категоријама за које се врши уплата. За предрачун за плаћање преко институција, као и 

рачун, молимо Вас да се обратите Организационом одбору на kongres@serbiosoc.org.rs. 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА КОНГРЕСА И СМЕШТАЈ: 

Конгрес ће се одржати у хотелу „Ђердап“ у Кладову, Дунавска бр. 50. 

У истом хотелу организован је и смештај, по следећим условима: 

За пет пуних пансиона: 
 цена у једнокреветним собама: 23.700,00 динара по особи  
 цена у двокреветним собама: 19.700,00 динара по особи 
 цена у трокреветним собама: 18.450,00 динара по особи 

У цену је урачунато: 
 боравишна такса и осигурање, 
 коктел добродошлице, 
 заједничка свечана вечера са три (3) пића по особи и 
 ручак унутар зидина некадашњег турског утврђења ,,Фетислам“. 

Цене за учеснике-госте конгреса и трећа лица која не користе цео аранжман-програм по 
датој понуди су: 



 

 

 цена пуног пансиона по особи дневно у двокреветним и трокреветним 
собама износи 3.800,00 динара.     

 полупансион износи  3.500,00 динара по особи дневно. 

 доплата за свечану вечеру са 3 пића износи 1.800,00 динара по особи, 

 доплата за дневни оброк ручак или вечеру износи 750,00 динара по особи, 

 доплата за пикник-ручак унутар зидина некадашњег турског утврђења уз 
звуке дунавских тамбураша износи 1.600,00 динара по особи. 

За резервацију смештаја и сва питања везана за боравак у хотелу, можете се обратити 
директно на: 

recepcija@djerdapturis.co.rs (уз напомену „Конгрес биолога“), или на телефон 019 801-
010. Више информација о хотелу можете наћи на http://www.hoteldjerdap.com/. 
 

ПРОГРАМ КОНГРЕСА, ПРИЈАВА НАСЛОВА И СЛАЊЕ САЖЕТАКА 

Предложене су следеће тематске целине: 

 Физиологија животиња и човека; 
 Еволуциона биологија и генетика; 
 Ботаника и физиологија биљка; 
 Молекуларна биологија и биохемија; 
 Микробиологија; 
 Екологија; 
 Биофизика; 
 Зоологија; 
 Микологија и алгологија и 
 Методика наставе биологије. 

 
Пријаве за Конгрес према обрасцу у прилогу достављају се на: 

kongres@serbiosoc.org.rs до 01.04.2018.  

Уз пријаву је потребно доставити прелиминарне наслове радова и ауторе. 

Сажетке је потребно доставити на исту електронску адресу до 01.06.2018. у 

складу са упутством за припрему сажетака датим у прилогу. 

 

Обавештења о дешавањима везаним за Конгрес биће редовно приказивана на 

страницама Српског биолошког друштва http://www.serbiosoc.org.rs/. За сва питања се 

можете обратити и директно Организационом одбору на адресу: 

kongres@serbiosoc.org.rs. 

Друго обавештење биће послато пријављеним учесницима до 01.07.2018. 

 

С поштовањем, 

Организациони одбор 


