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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

18.06.2015. године 

 

З А П И С Н И К 

СА  ПЕДЕСЕТПРВОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 18.06.2015. 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. Неке одлуке Комисије за избор у звања; 

4. Разно. 

 

Састанку су присуствовали следећи чланови одбора: др Бранислав Јеленковић, 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 је присуствовала Андријана Ивановић. 

 

Састанку из оправданих разлога није присуствовао др Братислав Маринковићи. 

 

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 Дејан Миличевић изабере у научно звање научни 

сарадник, др Ана Умићевић реизабере у научно звање научни сарадник, др Владимир 

Марковић изабере у научно звање научни сарадник, др Драгана Јовић Савић изабере у 

научно звање научни саветник, др Владан Челебоновић реизабере у научно звање научни 

сарадник, др Марко Војинович изабере у научно звање научни сарадник, др Александар 

Јовановић изабере у научно звање научни сарадник, др Стево Јаћимовски изабере у научно 

звање научни саветник и др Михајло Мудринић изабере у научно звање научни саветник. 

 

Кандидат др Горан Глигорић има изуетно пуно квалитетних радова, на којима је у великом 

броју први аутор. Нема доказ да је сада ментор докторске тезе, али он то фактички јесте. 
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Потврда томе су заједнички радови које има са докторантом, а на којима није укључен 

ментор кога је одредио ЕТФ. Овде је проблем што истраживачима, ван листе коју је 

одредио ЕТФ, није омогућено да буду званични ментори. Због изузетног научног 

доприноса, великог број квалитетних радова, што је и основна делатност једног 

истраживача, МО за физику подржава избор Горан Глигорића у вишег научног сарадника. 

 

На самој седници је проф. др Миљко Сатарић одређен да буде известилац за избор др 

Слободанке Галовић у више научно звање (научни саветник). 

 

ТАЧКА 3:   

 

У оквиру ове тачке договорено је да се председник Одбора др Бранислав Јеленковић 

састане са председником Комисије за избор у научна звања др Станиславом Стошић и 

чланом Комисије проф. др Милорадом Кураицом како би продискутовали неке одлуке о 

квалитативним критеријумима при избору кандидата.  

 

Састанак је завршен у  15,30 часова 

 

Записник саставила, 

Андријана Ивановић 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


