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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

02.12.2015. године 

 

 

З А П И С Н И К 

СА  ПЕДЕСЕТШЕСТОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА 

ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 02.12.2015. 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 седница Одбора;    

2. Избори у научна звања; 

3. Разматрање и усвајање предлога и примедби на Стратегију научно технолошког 

развоја; 

4. Разно. 

 

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

Грозданов, проф. др Милан Дамњановић, др Наташа Бибић, др Златко Ракочевић, проф. др 

Иштван Бикит, др Братислав Маринковићи и проф. др Миљко Сатарић. 

 и др Љупчо Хаџиевски. 

 

Састанку је присуствовала Андријана Ивановић, саветник Министра. 

 

Састанку из оправданих разлога није присуствовао проф. др Иван Манчев. 

 

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.  

Договрено је да чланови Одбора још једном погледају закључке који се односе на 

квалитативне критеријуме и у случају да имају примедбе доставе председнику. Након тога 

ће се допис проследити проф. др Милораду Кураици, члану Комисије за избор у научна 

звања. 

 

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 Ане Фирањ изабере у научно звање научни сарадник, др 

Александра Гајић изабере у научно звање научни сарадник и др Ана Капиџић изабере у 

научно звање научни сарадник. 
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Одбор је једногласно закључио да др Јелена Трајић не испуњава потребне услове за избор у 

у научно звање научни саветник и даје негативно мишљење Комисији за стицање научног 

звања. 

Одбор је закључио да се извештај др Бранислава Јеленковића за избор др Радмиле 

Ковачевић Whiffen 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 кандидата др Предрага Коларж известилац др Наташа Бибић; 

 за кандидата др Сашу Ћирковића известилац др Златко Ракочевић; 

 за кандидата др Војкана Зорића известилац проф. др Милан Дамљановић; 

 за кандидата др Јан Хансмана  известилац др Таско Грозданов. 

 

ТАЧКА 3: 

 

У дискусији у којој су учествовали скоро сви присутни чланови указано је на неколико 

значајних недостатака у Стратегији: 

 Изостављене су фундаменталне науке које би требало додати и то као најважнији 

циљ Стратегије;  

 Финансирање пројеката треба да буде под истим условима за све пројекте који су 

одобрени, независно од позиције на листи; 

 Поред SWОT табеле која је у Стратегији потребно је да се уведе SWОT анализа. 

Потребно је да се све наведене слабости посебно анализирају, при чему треба 

избацити проблеме који нису везани за науку (нпр. мали број истраживача у 

привреди), већ су то проблеми државе. 

 Мали број истраживача се бави модерном науком па је неопходно укључити већи 

број таквих истраживача. 

 

Договорено је да проф. др Милан Дамљановић и др Бранислав Јеленковић припреме текст 

са примедбама Одбора на нацрт Стратегије, проследе члановима на усаглашавање и након 

тога пречишћен текст се пошаље помоћнику министра др Николи Танићу. 

  

ТАЧКА 4:   

 

Предлог Одбора Министарству просвете, науке у технолошког развоја је да се 

истраживачима у НИО омогући учешће на два пројекта са укупно 12 месеци за 

истраживаче на институтима, односно 8 месеци за наставнике на факултетима. 

Руководилац пројекта може на том пројекту бити ангажован са најмање 9 месеци за 

истраживаче на факултету, односно 6 месеци за наставни кадар на факултетима.   

 

Састанак је завршен у  14.30 часова 

 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


