
 

Записник са седнице МОФ одржане 23.01.2015.год. 

 

Присутни: Б. Јеленковић, З.Ракочевић, Љ. Хаџиевски, И.Бикит, И.Манчев, М.Сатарић,  Т.Грозданов, 

М.Дамњановић и Н. Бибић. 

 

Дневни ред: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице уз исправку да је на претходној седници био 

присутан и Т.Горозданов, што је грешком било изостављено. 

2. Избори у звања: 

а) Др. Михајло  Рабасовић, бира се у вишег научног сарадника. Известилац Љ.Хаџиевски и 

позитиван извештај једногласно прихваћен. 

б) Др. Марко Цвејић, бира се у научног сарадника. Известилац Љ.Хаџиевски и позитиван 

извештај једногласно прихваћен. 

ц) Др.Драган Маркушев, бира се у научног саветника. Известилац Љ.Хаџиевски и 

позитиван извештај једногласно прихваћен. 

д) Др. Марија Ивановић, бира се у звање научног сарадника. Известилац Б. Јеленковић и 

позитиван извештај једногласно прихваћен. 

е) Др. Зорица Јакшић, бира се у научног саветника. Известилац М. Сатарић и позитиван 

извештај једногласно прихваћен. 

ф) Др. Димитрије Малетић, бира се у звање научног сарадника. Известилац И.Бикит и 

позитиван извештај једногласно прихваћен. Извештај комисије ѕа ЦЕРН није стигао. 

 

Нови избори у звања: 

 

а) Др. Сенка Ћук, бира се у научног сарадника. Известилац Љ.Хаџиевски. 

б) Др. Светлана Живковић Радета, бира се у научног сарадника. Известилац М.Сатарић. 

ц) Др. Владимир Дамљановић, реизбор у научног сарадника. Известилац М.Дамњановић. 

д) Др. Станко Николић, бира се у научног сарадника. Известилац Љ.Хаџиевски. 

е) Др. Татјана Миладиновић, бира се у научног сарадника. Известилац Т. Грозданов. 

 

3. Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа. Након дискусије МОФ 

предлаже:  

- Правилник треба да прецизно дефинише категоризацију монографија и поглавља у 

монограаијама, укључујући листу издавача где се монографије публикују. 

- Када су у питању часописи категорије М21а, потребно је да  сви МО дефинишу мањи 

број часописа (5-10 часописа) који припадају датој науци. 



4. Разно - одговор на допис Заједнице института Србије. 

- МО за физику ѕаписнике са својих седница редовно поставља на web страницу 

Друштва физичара Србије. 

- Предлог МОФ помоћнику министра Др. Николи Танићу да се записници са састнака 

свих МО редовно постављају на web страницу Министраства. 

 

 

Записник саставила 

                                                                                                                             Наташа Бибић 

 

 

 

 


