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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

14.10.2015. године 

 

 

З А П И С Н И К 

СА  ПЕДЕСЕТЧЕТВРТОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА 

ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 14.10.2015. 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 предлога Стратегије науке и технолошког развоја; 

4. Разно. 

 

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

Грозданов, проф. др Милан Дамњановић, др Наташа Бибић и др Љупчо Хаџиевски. 

 

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

Ракочевић, проф. др Иван Манчев, проф. др Иштван Бикит 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: 

 

Усвајање Записника са састанка одржаног 02.09.2015. године се одлаже за наредни 

састанак. 

 

ТАЧКА 2: 

 

Проф. др Иштван Бикит и проф. др Миљко Сатарић су се електронски изјаснили да су 

сагласни са извештајима известилаца за избор кандидата у научна звања. 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 Драгана Марић изабере у научно звање научни саветник, 

др Дејан Тимотијевић изабере у научно звање научни саветник, др Маја Мићић изабере у 

научно звање научни сарадник и др Никола Продановић изабере у научно звање научни 

сарадник. 

 

Одбор је закључио да се усвајање извештаја известилаца за доле наведене кандидате 

одлаже за следећи састанак:  

-кандидат др Јован Блануша - ради се о превременом избору и приказани квалитативни 



2 

 

критеријуме нису у складу са правилима која су усвојена на седници Одбора од 15.07.2015. 

године. Позвати проф. др Милорада Кураицу на следећи састанак Одбора како би се 

ревидирала правила о квалитативним критеријумима; 

- кандидат др Радомир Жикић - именован нови известилац др Наташа Бибић; 

- кандидат др Марија Врањеш Милосављевић - проф. др Иштван. Бикит је замољен да 

ревидира извештај тако да квалитативне критеријуме прикаже у складу са правилима која 

су усвојена на седници Одбора од 15.07.2015. године, као и да се осврне на Критеријуме за 

вредновање доприноса и ауторства на радовима великих колаборација. 

 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидате др Ану Фирањ, др Јакшу Вучичевића и др Николу Новаковића  

известилац проф. др Милан Дамњановић; 

 за кандидате др Андреја Стојића, др Маје Кузманоски и др Александра Матковића 

известилац др Наташа Бибић; 

 за кандидате др Кристину Бикит и др Владимира Јовановића известилац др 

Бранислав Јеленковић; 

 за кандидата др Небојшу Даниловића известилац др Таско Грозданов; 

 за кандидата др Дарка Васиљевића известилац  др Љупчо Хаџиевски; 

 за кандидата др Јелену Трајић известилац проф. др Миљко Сатарић. 

 

 

ТАЧКА 3:   

 

У оквиру ове тачке договорено је да др Љупчо Хаџиевски припреми предлог примедби на 

нацрт Стратегије науке и технолошког развоја. 

 

ТАЧКА 4:   

 

У оквиру ове тачке размотрен је захтев др Љиљане Гулан да се изврши категоризација 

научне монографије под називом „Радон и торон у ваздуху затворених просторија на 

Косову и Метохији: корелација и мапе ризика. Одбор је извршио категоризацију наведене 

монографије у складу са Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном 

исказивању научноистраживачких резултата истраживача, и доделио категорију М42-

монографија националног значаја. 

 

Састанак је завршен у  14.00 часова 

 

 

 

 

 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


