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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  ПЕДЕСЕТДРУГОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 15.07.2015. године у просторијама 

Факултета Техничких наука у Новом Саду, са почетком у 11,00 часова, са следећим 

дневним редом: 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице;    

2. Разговор са чланом Комисије за избор у научна звања, проф. др Милорадом 

Кураицом у вези са квалитативним критеријумима при избору; 

3. Избори у научна звања; 

4. Разно. 

 

Састанку су присуствовали следећи чланови одбора: др Бранислав Јеленковић, др Таско 

Грозданов, др Љупчо Хаџиевски, проф. др Миљко Сатарић, проф. др Иштван Бикит, проф. 

др Милан Дамњановић, проф. др Иван Манчев. 

 

Састанку је присуствовао и  пфор др Милирад Кураица, члан Комисије за изоборе у научна 

звања.  

 

Састанку из оправданих разлога није присуствовао др Братислав Маринковићи, др Наташа 

Бибић и 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: 

 

У дискусији у вези са овом тачком дневног реда присуствовао је проф. Милорад Кураица. 

После дуже дискусије у вези  тражења усаглашених предлога МО за физику и Комисије за 

изборе у звања, пре свега у вези са минимумом квалитативних услова за изборе у ВНС и 

НСав дошло се до следећег предлога.  

 

- да се за ВНС тражи да су задовољена сва 4 главна критеријума најмање са једном ставком, 

- да се за НСав тражи да буду задовољена сва 4 главна критеријума са најмање две ставке 

- да се квалитативни критеријуми могу да "омекшају" када кандидат испуњава два пута 

више квантитативне критеријуме. Онда би се квалитативни услов ублажио тако да 

кандидату довољно да има 3 од 4 главна квалитативна критеријума. 
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ТАЧКА 3:   

 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидата др Бојана Миљевић известилац проф. др Милан Дамњановић; 

 за кандидата др Сашу Дујко  известилац др Љупчо Хаџиевски; 

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

 за кандидата др Марка Радовић известилац проф. др Милан Дамњановић; 

 за кандидата др Александра Милосављевић известилац проф. др Иван Манчев; 

 за кандидате др Стевана Армаков известилац проф др Милан Дамњановић. 

 

 

ТАЧКА РАЗНО:  

 

Због неиспуњавањем обавеза и повремених обећања функционера МПНТР у вези плаћања 

хонорара за рад МО, чланови МО су једногласно рекли да БИЛО ЈЕ ДОСТА. То значи да 

ћемо поднети колективну оставку на крају септембра уколико до тада не буде уплаћен 

барем део хонорара. 

 

 

Састанак је завршен у  14.00 часова 

 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


