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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

02.09.2015. године 

 

 

З А П И С Н И К 

СА  ПЕДЕСЕТТРЕЋЕГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 02.09.2015. 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 научна звања; 

3. Разматрање проблема у вези са расписаним Јавним позивом за прикупљање 

предлога пројеката за ревитализацију и развој истраживања и образовања у јавном 

сектору; 

4. Разно. 

 

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

Грозданов, проф. др Иштван Бикит, проф. др Милан Дамњановић, др Наташа Бибић и др 

Златко Ракочевић. 

 

Састанку из оправданих разлога нису присуствовли: др Братислав Маринковићи, др Љупчо 

Хаџиевски, проф. др Иван Манчев и проф. др Миљко Сатарић. 

 

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. 

 

Договорено је да се председнику Комисије за избор у научна звања, председницима 

матичних научних одбора и помоћнику министра др Николи Танићу проследи допис са 

ставовима Матичног одбора за физику о минималним квалитативним условима за изборе у 

научна звања виши научни сарадник и научни саветник. 

 

Због неиспуњавања обавеза и повремених обећања функционера Министарства у вези 

плаћања хонорара за рад чланова Одбора, договорено је да др Наташа Бибић разговара са 

новоименованим државним секретаром проф. др Вером Дондур након чега ће се одлучити 

да ли ће сеОдбор поднети колективну оставку. 

 

ТАЧКА 2: 

 

Одбор је једногласно закључио да квалитет научноистраживачког рада и научни допринос 
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у потпуности задовољавају потребне критеријуме и даје позитивно мишљење Комисији за 

стицање научних звања да се: др Бојан Миљевић изабере у научно звање научни сарадник, 

др Бранка Хаџић изабере у научно звање виши научни сарадник, др Марко Радовић изабере 

у научно звање научни сарадник, др Александар Милосављевић изабере у научно звање 

научни саветник и др Стеван Армаков изабере у научно звање научни сарадник. 

 

Одбор је закључио да се извештај др Љупча Хаџиевског за избор др Саше Дујка у звање 

научни саветник достави на увид члановима који ће своје мишљење Одбору доставити 

електронским путем.  

 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидате др Радомира Жикића и др Николу Продановића известилац проф. др 

Милан Дамњановић; 

 за кандидате др Драгану марић и Дејана Тимотијевића известилац др Љупчо 

Хаџиевски; 

 за кандидата др Мају Мићић известилац проф. др Миљко Сатарић; 

 за кандидата др Јована Бланушу известилац др Таско Грозданов; 

 за кандидата др Марију Врањеш Милосављевић известилац проф. др Иштван Бикит. 

 

 

ТАЧКА 3:   

 

У оквиру ове тачке договорено је да председник Одбора припреми допис који ће бити 

упућен руководству Министарства да се од средстава намењених за инфраструктуру, део 

средстава преусмери за покривање курсне разлике за набавку опреме. 

 

Састанак је завршен у  13.15 часова 

 

 

 

 

 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


