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З А П И С Н И К 
СА ДЕВЕТНАЕСТОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ ОДБОРА ЗА ФИЗИКУ 

 
 

Састанак Матичног одбора  за физику је одржан 14.07.2009. године у просторијама 
Института за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, у Београду, са 
почетком у 11,00 часова, са следећим дневним редом: 
 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 
2. Разматрање захтева кандидата за избор у научно звање; 
3. Разматрање Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном 

исказивању научноистраживачких резултата истраживача; 
4. Разно. 

 
Састанку су присуствовали следећи чланови одбора: проф. др Иван Манчев, др 
Бранислав Јеленковић, др Бранка Бабић-Стојић, проф. др Миљко Сатарић, др 
Драгомир Давидовић, проф. др Момчило Пејовић и проф. др Марио Шкрињар. 
 
Састанку је присуствовао Милош Милошевић, стручни сарадник у Министарству. 
 
Састанку из оправданих разлога нису присуствовали: др Милутин Благојевић, др 
Зоран Петровић и проф. др Љубиша Зековић. 
 
Седницом је председавао председник Матичног одбора др Бранислав Јеленковић. 
 
Чланови одбора су једногласно усвојили предлог дневног реда. 
 
ТАЧКА 1: 
 
Једногласно је усвојен Записник са претходне седнице. 
 
ТАЧКА 2: 
 
На састанку су присутни известиоци поднели извештај о предложеним 
кандидатима за избор 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 за следеће кандидате: др Стево Јаћимовски изабере у научно звање виши 
научни сарадник, др Марин Тадић изабере у научно звање научни сарадник и др 
Игор Станковић изабере у научно звање научни сарадник. 



На самој седници именовани су известиоци који ће дати мишљење о квалитету 
научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 за кандидата др Бојана Николића известилац проф. др Миљко Сатарић; 
 за кандидате др Мирјану Тасић и др Драгутина Шевића известилац проф. др 

Момчило Пејовић; 
 

Одбор је закључио да се извештаји проф. др Миљка Сатарића и проф. др  Момчила 
Пејовића, за кандидате др Бојана Николића, Мирјану Тасић и Драгутина Шевића 
доставе на увид члановима који ће своје мишљење Одбору доставити електронским 
путем.  
 
 
ТАЧКА 3: 
 
Одбор је потврдио своју ранију одлуку о поједностављењу Правилника о поступку 
и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 
резултата истраживача, донесену на седници од 29.01.2009. године. Предлог 
Одбора дат је у следећој табели: 
 

звање Број објављених радова 
у М21, М22, М11, М91 

остало укупно 

Научни сарадник 3 3 6 
Виши научни сарадник 10 5 15 
Научни саветник 20 10 30 
 
За звање Научни сарадник потребно је да једна половина објављених радова из 
горе наведених услова буде у часописима на ISI листи из категорије М21 и М22 (3 
рада). 
За звање Виши научни сарадник потребно је да од 15 радова, 10 радова буде из 
категорија М21, М22, М11 и М91. 
За звање Научни саветник  потребно је да од 30 радова, 20 радова буду у 
часописама на ISI листи из категорија М21 и М22, као и радови у истакнутој 
монографији међународног значаја категорије М11 и реализовани патенти 
категорије М91. Такође најмање трећина радова мора да буде у врхунским 
међународним часописима категорије М21. 
Поред горе наведених критеријума за звање Виши научни сарадник и Научни 
саветник потребно је да је кандидат водећи аутор код најмање једне трећине 
радова. Водеће ауторе на радовима евидентира Комисија која је одређена за писање 
извештаја о кандидату, а потврђује Матични одбор.  
 
У пројектима мултидисциплинарног карактера могу постојати два водећа аутора.  
 
Вођење магистраната и доктораната је пожељан, али не и елиминаторни услов за 
избор у звање. 
 
Овај предлог не узима у обзир квалитативне оцене за изборе у звање. 
 



Минимална очекивана цитираност (без аутоцитата) за звање: 
 научни саветник је 30 цитата  
 виши научни сарадник 15 цитата 
 научни сарадник није потребна цитираност 

 
Такође је договорено да се у Правилнику дода члан који ће дозволити да матични 
одбори могу прописати строжије критеријуме за одређену област.  
 
 
Састанак је завршен у 12,30 часова. 
 
Записник саставио, 
Милош Милошевић  
 
 
 
 
 

Председник, 
 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


