
 

                                                                                      668/1-22.09.2014. 

Универзитет у Београду 

Председнику Већа научних области природних наука 

Проф. др Иванки Холцлајтнер-Антуновић 
 

 

Поштована,  

 

 

У складу са Закључком Већа научних области природних наука, одржане  

03.07.2014. године (02 Број: 61206-3056/2-14) достављамо Вам у прилогу обавештење о 

разрешењу статуса часописа Архив биолошких наука, и у складу са тим поново шаљемо 

Извештај 

 

Јелене М. Живковић, под називом: 

 

„Модулаторни ефекат макрофага на остеогени процес у ектопичном in vivo моделу и у 

различитим условима in vitro“. 

 

 

            С колегијалним поздравом, 

 

 

        Декан Биолошког факултета 

                            Проф. др Јелена Кнежевић-Вукчевић   

 

 

 

 



---- Original Message ----- From: "Ivanka Popovic" <ivanka.popovic@rect.bg.ac.rs> 

To: "Dusko Blagojevic" <dblagoje@ibiss.bg.ac.rs> 

Cc: <markov@rect.bg.ac.rs> 

Sent: Monday, September 15, 2014 10:27 

Subject: Re: Vecima naucnih oblasti - status casopisa Arhiv bioloskih nauka 

Postovani kolega Blagojevicu, 

izuzetno mi je drago da je status Arhiva razresen i da je opet na 

raspolaganju nasim istrazivacima. 

Svakako cu informisati sve dekane i direktore instituta. Takodje cemo 

obavestiti javnost preko sajta UB. 

S postovanjem, 

Ivanka Popovic 

Postovana koleginice Popovic, 

 

Casopis Arhiv bioloskih nauka je skinut sa liste "predatorskih" casopisa 

Dzefrija Bila, a i sa strane CeON je povucen predlog Ministarstvu 

prosvete, 

nauke i tehnoloskog razvoja da se casopis sankcionise. U najnovijoj listi 

Thomson Reuters-a Arhiv bioloskih nauka je dobio impakt faktor za 2014 

(0.607). 

 

Stoga Vas molimo da se Arhiv bioloskih nauka rangira i tretira i dalje u 

skladu sa prerogativima koje svaki casopis sa ISI liste ima tj. kategorije 

M23 i da se radovi koji su stampani ili ce biti stampani priznaju kao 

relevantni prilikom vrednovanja doktorskih disertacija ili izbora 

kandidata. 

Takode Vas molimo da kao prorektor za nauku Univerziteta u Beogradu 

obavestite predsednike svih veca Univerziteta u Beogradu o statusu 

casopisa. 

 

Srdacan pozdrav, 

 

dr Goran Poznanovic, naucni savetnik 

glavni i odgovorni urednik Arhiva bioloskih nauka 

 

dr Dusko Blagojevic, naucni savetnik, 

predsednik Upravnog odbora Srpskog bioloskog drustva 

Prof. dr Ivanka Popovic 

prorektorka za nauku 

Univerzitet u Beogradu 

Prof. Dr. Ivanka Popovic 

Vice-Rector for Research 

University of Belgrade 

Studentski trg 1 

11000 Belgrade 
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