
 
 
 
 
Кандидати за редовне чланове САНУ 
 

Одељењe хемијских и биолошких наука САНУ 
 

 

Слободан Милосављевић (Београд, 1941) 

- дописни члан САНУ од 2009 године 

- образовање кандидата: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду 

- афилијација кандидата: Хемијски факултет Универзитета у Београду 

- област рада: примењена спектроскопија (нуклеарна магнетна резонанција, масена спектрометрија, инфрацрвена и 
ултраљубичаста/видљива спектроскопија) и њена примена за одређивање структуре хемијских једињења - синтетичких и природних 
производа биљног порекла (фитохемија). 

-  

Радмила Петановић (Горњи Милановац, 1950) 

- дописни члан САНУ од 2012 године 

- образовање кандидата: Природно-математички факултет Универзитета у Београду 

- афилијација кандидата: Пољопривредни факултет Универзитета у Београду 

- област рада: фитоакарологија: таксономија, систематика и филогенија фитофагних гриња,  интеракција биљака домаћина и гриња, 

класична биолошка контрола корова 

 

Радомир Саичић (Београд, 1961) 

- дописни члан САНУ од 2012 године 

- образовање кандидата: Природно-математички факултет универзитета у Београду 

- афилијација: Хемијски факултет универзитета у Београду 

- област рада: : органска хемија: синтезе природних производа и биолошки активних једињења; развој синтетичке методологије 

 
Кандидати за дописне чланове САНУ 
 
Одељење хемијских и биолошких наука САНУ 
 

 

 

Тања Ћирковић Величковић (Смедеревска Паланка, 1972) 

- образовање кандидата: Хемијски факултет Универзитета у Београду 

- афилијација кандидата: Хемијски факултет Универзитета у Београду 

- област рада: : протеомика, протеинска хемија, хемија хране, молекулска алергологија, протеин-лиганд интеракције у храни 

 



 

 
 
Марјан Никетић (Ниш, 1961) 

- образовање кандидата: Биолошки факултет универзитета у Београду 

- афилијација: Природњачки музеј у Београду 

- област рада: таксономија, флористичка фитогеографија и фитохемија васкуларне флоре Србије и Балканског полуострва. 
 

Алекса Обрадовић (Бања Лука, 1965) 

- образовање кандидата: Пољопривредни факултет универзитета у Београду 

- афилијација кандидата: Пољопривредни факултет Универзитета у Београду 

- област рада:  Фитопатологија,  фитобактериологија, бактериозе биља, појединачне и интегрисане метода заштите и примена биолошких 
агенаса у заштити биља. 

 
Павле Павловић (Београд, 1962) 

- образовање кандидата: Шумарски факултет Универзитета у Београду 

- афилијација кандидата: Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ 

- област рада: екологија биљака, екофизиологија биљака, педологија, фиторемедијација, алелопатија и етноботаника 
 

 

 
 
 

 

 

Кандидат за иностранoг члана САНУ 
 
Одељење хемијских и биолошких наука САНУ нема кандидата за иностраног члана САНУ. 
 

 


