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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

21.05.2015. године 

 

З А П И С Н И К 

СА  ПЕДЕСЕТОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 21.05.2015. године у просторијама 

Института за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, у Београду, са почетком у 

14,00 часова, са следећим дневним редом: 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Избори у звања; 

3. Категоризација часописа; 

4. Разматрање Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о НИД-у; 

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: 

 

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 Ненад Сакан реизабере у научно звање научни сарадник, 

др Владимир Срећковић изабере у научно звање виши научни сарадник, др Лидија 

Живковић изабере у научно звање научни саветник, др Бранка Мурић реизабере у научно 

звање научни сарадник, др Предраг Искреновић изабере у научно звање научни сарадник и 

др Марко Ћосић изабере у научно звање научни сарадник. Одбор је са 8 гласова за и 2 гласа 

против закључио да кандидат др Душанка Стојановић испуњава квантитативне 

критеријуме, али да од квалитативних критеријума нема вођење теза, као и мали број 

цитата. Одбор даје позитивно мишљење да кандидат др Душанка Стојановић може да се 

изабере у научно звање научни саветник. 
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Др Наташа Бибић је у својству известиоца за избор др Стеве Јаћимовског предложила да се 

упути допис Комисији за писање реферата у коме би се затражила корекција материјала у 

следећем: да се коригује бодовање монографија у складу са усвојеним критеријумима; да се 

коригује бодовање радова категорије М21 и да се коригује бодовање радова категорије 

М24. 

 

С обзиром да је стигла допуна реферата Комисије за оцену испуњености услова и писање 

реферата за избор кандидата др Михајла Мудринића, договорено је да се комплетан 

материјал проследи Комисији за ЦЕРН и проф. др Иштвану Бикиту. 

 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидате др Дејана Миличевића и др Ану Умићевић известилац проф. др Миљко 

Сатарић; 

 за кандидата др Горана Глигорића известилац др Бранислав Јеленковић; 

 за кандидата др Драгану Јовић Савић др Љупчо Хаџиевски; 

 за кандидата др Владана Челебоновића известилац проф. др Милан Дамњановић; 

 за кандидата др Александра Јовановића известилац др Златко Ракочевић; 

 за кандидате др Владимира Марковића и др Марка Војиновића известилац проф др 

Иштван Бикит. 

 

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

обавестио о следећем: 

- Расписивање Конкруса за нови пројектни циклус је померен за 01. новембар 2015. године. 

До померања расписивања конкурса је дошло из разлога што Закон о НИД није могао да се 

на Скупштини усвоји по убрзаном поступку већ је морао да иде по редовној процедури која 

би се завршила у септембру. 

- Припремају се два позива у оквиру основних истраживања и то за друштвено-

хуманистичке науке и природно-математичке и медицинске науке; 

-  Неће бити примењена нова категоризација истраживача за период 2010-2014. године, 

разлог је недостатак финансијских средстава. Применом правила која су дефинисана Актом 

довела би до повећања буџета за 5% што није било могуће реачизовати.  

- Упућене су примедбе на рад ЈУП-а. Поново је дошло до застоја у набавци потршног 

материјала, разлог је што је рађена каталошка набавка, а не тендерска. Нађено је решење 

тако што ће руководиоци пројеката потписати изјаву о научној доследности. 

 

ТАЧКА 3: 

 

Одбор је донео одлуку о категоризацији и рангирању научних часописа за 2014. годину: 

 

бр Наслов часописа МНО 

2014 

1. Kragujevac Journal of Science M51 

2. Facta Universitatis, Series: Physics, Chemistry and 

Technology 

M51 

3. Journal of Research in Physics M51 

4. Mikrotalasna revija M52 
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5. Termotehnika M52 

6. Sveske fizičkih nauka (SFIN-Proceedings) M53 

 

 

ТАЧКА 4:   

 

У оквиру ове тачке разматран је Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о НИД-у и 

договорено да све примедбе Одбора на предлог измена закона проследе државном 

секретару др Александру Белићу и помоћнику министра др Николи Танићу до 31.05.2015. 

године. 

 

Састанак је завршен у  17,15 часова 

 

Записник саставила, 

Андријана Ивановић 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


