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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

12.09.2014. године 

 

 

З А П И С Н И К 

СА  ЧЕТРДЕСЕТТРЕЋЕГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА 

ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 12.09.2014. 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, др Златко Ракочевић и проф. др 

Иван Манчев. 

 

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

 

Састанку из оправданих разлога није присуствовао проф. др Миљко Сатарић. 

 

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: 

 

Помоћник министра у сектору за основна истраживања, др Никола Танић је присутне 

обавестио да се планира измена Закона о научноистраживачкој делатности, али да 

вероватно неће ићи на јавну расправу. Самим тим ће доћи и до промене пратећих аката и 

правилника. Велика пажња од стране Министарства је посвећена покретању рада ЈУП-а, у 

току су два тендера за набавку опреме преко 30.000 евра и до 30.000 евра. До краја године 

се мора завршити административни део за набавку потрошног материјала.  

 

ТАЧКА 3: 

 

Одбор је једногласно закључио да квалитет научноистраживачког рада и научни допринос 



 

2 

 

у потпуности задовољавају потребне критеријуме и даје позитивно мишљење Комисији за 

стицање научних звања да се др Александра Кандић изабере у научно звање виши научни 

сарадник, др Зоран Милошевић изабере у научно звање виши научни сарадник и др 

Александра Нина реизабере у научно звање научни сарадник.  

Избор у звање др Михајла Мудринића -Матични одбор је након дискусије усвоји прелог 

извстиоца проф. др Милана Дамњановића да се затражи мишљење комисије за CERN, 

након чега ће Одбор донети своју одлуку.  

Избор др Тијане Маринковић, одлаже се јер није стигао извештај известиоца проф. др 

Миљка Сатарића. 

 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидата др Љубицу Давидовић известилац проф. др Милан Дамњановић; 

 за кандидата др Марка Ерића известилац др Братислав Маринковићи; 

 за кандидате др Мирјану Грујић-Бројчин и др Мирослава Цветинова известилац др 

Златко Ракочевић. 

 

ТАЧКА 4: 

 

После дискусије у вези са финансирањем науке, и дискусије око установљења статуса 

емеритус из редова истраживача, договорено је да Милан Дамњановић и Наташа 

Недељковић пошаљу пре следећег састанка предлоге за обе ове иницијативе. 

 

 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


