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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

17.10.2014. године 

 

 

З А П И С Н И К 

СА  ЧЕТРДЕСЕТЧЕТВРТОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА 

ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 17.10.2014. 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. Избори у звања; 

3. Дискусија у вези са доделом звања и правима истакнутог научника; 

4. Дискусија у вези са потребним финансирањем науке; 

5. Разно. 

 

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

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

проф. др Миљко Сатарић проф. др Иштван Бикит и др Златко Ракочевић. 

 

Састанку су присуствовали: др Никола Танић помоћник министра, проф. Др Бранко 

Бугарски, помоћник министра и Андријана Ивановић. 

 

Састанку из оправданих разлога нису присуствовали: проф. др Милан Дамњановић 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. 

 

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

обавестио да се планира измена Закона о научноистраживачкој делатности (драфт верзија 

се очекује до краја године), паралелно с њим ради се Акт о категоризацији часописа (до 

краја месеца), Правиник о избору у звања и након тога доношење Стратегије научног и 

технолошког развоја. Сви акти ће бити дати одборима на разматрање. Такође, указао је на 

проблем да постоје руководиоци пројеката који не само да нису потрошили сва средства из 

кредита која су им додељена, већ нису ни једном приступили порталу. Помоћник министра 

је замолио председника Одбора да упути допис руководиоцима пројекта с молбом да до 01. 

новембра 2014. године приступе порталу и искористе додељена сресдства. 
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У оквиру ове тачке помоћник министра је продискутовао у кратким цртама текст који је 

добио од Одбора са предлозима о новом пројектном циклусу, рецензијама, евалуацији 

пројеката, финансирању. Поставило се питање шта се подразумева под 

мултидисциплинарним истраживањима а шта под примењеним истраживањима у основним 

наукама? Да ли задржати исти начин финансирања природних и друштвено-хуманистичких 

наука? Да матични научни одбори помогну Министарству да се направи база рецензената. 

Да се размисли да ли је оправдана домаћа рецензија пројеката?  
 

ТАЧКА 2: 

 

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 Мирјана Грујић Борчин реизабере у научно звање виши 

научни сарадник, др Љубица Давидовић изабере у научно звање научни сарадник, др 

Мирослав Цветинов изабере у научно звање научни сарадник и др Марко Ерић изабере у 

научно звање научни сарадник.  

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидате др Антуна Балажа и др Виктора Церовског известилац проф. др Миљко 

Сатарић; 

 за кандидата др Милоша Радоњића известилац др Љупчо Хаџиевски; 

 за кандидата др Ивана Милошевић известилац др Наташа Бибић; 

 за кандидата др Стеве Јаћимовски известилац проф. др Милан Дамњановић. 

 

Упутити званичан допис председнику Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом ради добијања 

стручног мишљења о радовима др Михајла Мудринића и његовом допринису у тим 

радовима.  

 

ТАЧКА 3: 

 

Дискусија у вези са доделом звања и правима истакнутог научника се одлаже за следећи  

састанак Одбора. 

 

ТАЧКА 4: 

 

Договорено је да се помоћнику министра др Николи Танићу званично проследи допис 

Одбора у вези са раподелом буџетa за науку и културу, и са потребама и обавезама других 

министарстава у финансирању примењених истраживања. 

 

Састанак је завршен у  14.00  часова 

 

Записник саставила, 

Андријана Ивановић 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


