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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

18.07.2014. године 

 

 

З А П И С Н И К 

СА  ЧЕТРДЕСЕТДРУГОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА 

ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 18.07.2014. године у просторијама 

Института за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, у Београду, са почетком у 

12,00 часова, са следећим дневним редом: 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Разговор са помоћником министра за основна истраживања; 

3. Избори у звања; 

4. Разно. 

 

Састанку су присуствовали следећи чланови одбора: др Бранислав Јеленковић, др 

Братислав Маринковићи, др Таско Грозданов, др Наташа Бибић, др Љупчо Хаџиевски, 

проф. др Милан Дамњановић, проф. др Иштван Бикит и проф. др Миљко Сатарић. 

 

Састанку су присуствовали: др Никола Танић помоћник министра и Андријана Ивановић. 

 

Састанку из оправданих разлога нису присуствовали: др Златко Ракочевић и проф. др Иван 

Манчев. 

 

Седницом је председавао председник Матичног научног одбора др Бранислав Јеленковић. 

 

Чланови одбора су једногласно усвојили предлог дневног реда. 

 

ТАЧКА 1: 

 

Једногласно је усвојен Записник са претходне седнице. 

 

ТАЧКА 2: 

 

Скуп је поздравио новоименовани помоћник министра у сектору за основна истраживања, 

др Никола Танић. Он је присутне обавестио да се планирају промене које ће допринети 

побољшању стања у науци. Потребно је интензивно радити на: доношењу Стратегије 

научног и технолошког развоја Републике Србије за наредни период; изменама и допунама 

Закона о научноистраживачкој делатности; Правилнику о поступку и начину вредновања, и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача; као и припрема 

аката за расписивање јавног позива за предлагање научноистраживачких пројеката. Очекује 

се од матичних научних одбора да до краја септембра, доставе неке своје предлоге и 

сугестије. Међутим, МО за физику, како то обично бива, има спремне предлоге који су од 

интереса за Министарство, па је тако било и у овом случају: чим је помоћник министра 
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рекао шта очекује од МО, дат му је примерак текста Нови пројкетни циклус, који изражава 

мишљење чланова Одбора шта је то што се као неопходно треба да уради пре следећег 

циклуса.  

Током дискусије у којој су учествовали сви присутни речено је: 

- да издвајање за науку и технолошки развој  из буџета износи само 0.34 % бруто домаћег 

производа, док се за културу издваја 0.6 % БДП.  

- да би примењена истраживања могла да се реализују потребно је да постоји сарадња са 

јавним предузећима као и са другим министарствима. 

- треба наћи начин на који ће институције бити финансиране. 

- да се убрза набавка ситне опреме  и потрошног материјал. 

- да Национали савет буде највише тело које би требало да води свеукупну српску науку. 

 

 

ТАЧКА 3: 

 

Одбор је једногласно закључио да квалитет научноистраживачког рада и научни допринос 

у потпуности задовољавају потребне критеријуме и даје позитивно мишљење Комисији за 

стицање научних звања да се др Драган Топрек изабере у научно звање научни саветник. 

 

На самој седници именовани су известиоци који ће дати мишљење о квалитету 

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидата др Михајла Мудринића известилац проф. др Милан Дамјановић; 

 за кандидата др Александру Нина известилац др Љупчо Хаџиевски; 

 за кандидата др Тијану Маринковић известилац проф. др Миљко Сатарић; 

 за кандидате др Александра Кандића и др Зорана Милошевића известилац проф. др 

Иштван Бикит. 

 

ТАЧКА 4: 

 

Договорено је да чланови Одбора још једном погледају материјала који је др Бранислав 

Јеленковић припремио, у складу са договором од прошлог састанка, како би коначну 

верзију доставила Министарству. 

 

 

 

Састанак је завршен у  13.30  часова 

 

 

Записник саставила, 

Андријана Ивановић 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


