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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

14.04.2015. године 

 

З А П И С Н И К 

СА  ЧЕТРДЕСЕТДЕВЕТОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА 

ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 14.04.2015. 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. Оцена монографија и поглавља у монографијама; 

4. Конкурс и критеријуми за нови пројектни циклус; 

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, проф. др Милан Дамњановић, проф. др 

Иван Манчев и др Златко Ракочевић. 

 

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

 

Седницом је председавао председник Матичног научног одбора др Бранислав Јеленковић. 

 

Чланови одбора су једногласно усвојили предлог дневног реда. 

 

ТАЧКА 1: 

 

Договорено је да се записници са претходне две седнице доставе електронским путем 

члановима Одбора. 

 

ТАЧКА 2: 

 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидате др Ненада Сакан и др Владимира Срећковића известилац др Љупчо 

Хаџиевски; 

 за кандидата др Бранку Мурић известилац проф. др Миљко Сатарић; 

 за кандидата др Ивану Милошевић известилац др Наташа Бибић; 

 за кандидата др Лидију Живковић известилац проф. др Милан Дамњановић; 

 за кандидата др Душанку Стојановић известилац др Златко Ракочевић; 

 за кандидата др Предрага искреновића известилац др Братислав Маринковић; 
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 за кандидата др Марка Ћосића известилац др Таско Грозанов. 

 

Договорено је др Наташа Бибић у својству известиоца припреми предлог мишљења о 

квалитету научноистраживачког рада и доприносу кандитата др Стеве Јаћимовског за 

стицање научног звања научни саветник. Материјал за избор др Стеве Јаћимовског у звање 

научни саветник  проследи др Наташи Бибић. 

 

Урађена је евалуација извештаја за 2014. годину и сви пројекти су позитивнo оцењени од 

стране евалуатора. Чланови Oдбор предлажу да се настави финансирање свих пројеката из 

области физике. 

 

ТАЧКА 3: 

 

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

обавестио о следећем: 

- документ са изменама Закона о научноистраживачкој делатности би требало да буде до 

краја недеље доступан за јавну расправу; 

- планира се да у току јуна буде расписан Конкрус за нови пројектни циклус. Припремају се 

два позива у оквиру основних истраживања и то за друштвено-хуманистичке науке и 

природно-математичке и медицинске науке; 

- до краја месеца ће бити дефинисани стратешки оквири за Конкурс; 

- у финалној фази су подзаконска акта: Правилник за категоризацију часописа и Правилник 

за вредновање научноистраживачког рада; 

- у току је рекатегоризација истраживача за период 2010-2014. године; 

- Јединица за управљање пројектима је након смене директора почела да ради. Лотови А и 

Б иду ове недеље, а Ц и Д у мају. У ЈУП-у се прави база са информацијама које ће имати 

руководиоци пројеката о томе да ли је нешто наручено, у којој је фази наручена опрема и 

друго. 

Одбор се понудио да Министарству да предлог међународних рецензената по  областима. 

Одбор је извршио оцену монографија и поглавља у монографијама. 

 

ТАЧКА 4:   

 

Председник је обавестии чланове МО о састанку предсддника и заменика председника МО 

за природне науке и медицину са помоћником Николом Танићем. На састанку се 

дискутовало о предлозима које је наш МО истакао као важним за следећи циклус пројеката. 

На састанку је помоћник поновио да ће конкурс бити расписан почетком јуна и да ће 

трајати 45 дана. Предвиђен је наставак ових састанака са циљем да се помогне у доношењу 

најоптималнијих решења за нови циклус, сарджај конкурса, услове за оцену пројеката.  

 

Састанак је завршен у  14 часова 

 

Записник саставила, 

Андријана Ивановић 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


