
1 

 

Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

27.11.2014. године 

 

 

З А П И С Н И К 

СА  ЧЕТРДЕСЕТПЕТОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА 

ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 27.11.2014. 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. Предлози Матичног одбора у вези са новим пројектним циклусом: 

- о року до кога су објављени радови који улазе у оцену пројекта; 

- о саветницима емеритусима; 

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

Иван Манчев. 

 

Састанку је присуствовала Андријана Ивановић. 

 

Састанку из оправданих разлога није присуствовао др Златко Ракочевић. 

 

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: 

 

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 Антун Балаж изабере у научно звање научни саветник, др 

Виктор Церовски изабере у научно звање виши научни сарадник, др Милош Радоњић 

изабере у научно звање научни сарадник и др Ивана Милошевић изабере у научно звање 

научни сарадник.  
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Матични одбор за физику је, у складу са усвојеним начином одлучивања када су у питању 

радови чији су резултати остварени преко великих међународних колаборација, послао 

реферат о избору у звање научног саветника др Михајла Мудринића Комисији за сарадњу 

са CERNом. Проф. др Милан Дамњановић је чланове Одбора упознао са добијеним 

мишљењем Комисије, које је негативно. Договорено је да се Научном већу Инститита за 

нуклеарне науке „Винча“ упути допис у коме би се затражило да се  реферат допуни у делу 

у коме се говори о доприносу кандидата у наведеним радовима колаборација, у смислу у 

коме се одређују ти доприноси према правилу МО за физику, као и да се достави доказ о 

менторству за докторске или магистарске тезе, као и осталим квалитативним 

критеријумима.  

 

Избор др Стеве Јаћимовског одлаже се за следећи састанак, а др Наташа Бибић је замољена 

да провери на Scopus-у цитираност кандидата. 

 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидате др Димитрија Малетића и др Игора Челиковића известилац проф. др 

Иштван Бикит; 

 за кандидата др Јулију Шћепановић известилац проф. др Миљко Сатарић; 

 за кандидата др Слободана Здравковића известилац др Братислав Маринковић; 

 за кандидата др Мартину Гилић известилац проф. др Милан Дамњановић. 
 

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

стручног мишљења о радовима др Димитрија Малетића и његовом допринису у тим 

радовима. 

 

ТАЧКА 3: 

 

Договорено је да предлог који је достави проф др Милан Дамњановић везано за вредновање 

предлога пројеката за нови пројектни циклус се доради, а да др Љупчо Хаџиевски достави 

предлог за оцену тима. 

Др Брана Јеленковић треба да доради текст дописа у вези са доделом звања и правима 

истакнутог научника и проследи члановима Одбора и помоћнику министра др Николи 

Танићу. 

 

ТАЧКА 4: 

 

Предложено је да се састанци Одбора одржавају четвртком с почетком у 12,00 часова. 

 

 

Састанак је завршен у  14.30  часова 

 

Записник саставила, 

Андријана Ивановић 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


