
Република Србија 

Министарство просвете и науке 

02.03.2012. године 

 

 

З А П И С Н И К 

СА  ДЕВЕТНАЕСТОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 02.03.2012. године у 

просторијама Института за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, у Београду, 

са почетком у 10,00 часова, са следећим дневним редом: 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Информација помоћника министра проф. др Тибора Сабоа о тренутној ситуацији; 

3. Разматрање дописа у вези статуса професора емеритуса у научноистраживачкој 

делатности; 

4. Избори у звања 

5. Разно. 

 

Састанку су присуствовали следећи чланови одбора: др Љупчо Хаџиевски, др Иван 

Манчев, др Златко Ракочевић, др Бранислав Јеленковић, проф. др Милан Дамњановић, др 

Наташа Бибић, др Таско Грозданов, проф. др Наташа Недељковић и проф. др Миљко 

Сатарић. 

  

Састанку је присуствовао: проф. др Тибор Сабо, помоћник министра. 

 

Састанку из оправданих разлога нису присуствовали: др Братислав Маринковић, и проф. 

др Иштван Бикит, 

 

Седницом је председавао председник Матичног научног одбора др Бранислав Јеленковић. 

 

ТАЧКА 1: 

 

Једногласно је усвојен Записник са претходне седнице.  

 

ТАЧКА 2: 

 

Помоћник министра проф. др Тибор Сабо је присутне чланове обавестио о следећем: 

 Обрачун средства за ДМТ II из буџетрског дела у 2012. години урађен је на сличан 

начин као и прошле године. Пројекти могу да од половине априла очекују 

половину предвиђеног ДМТ II, део која нам стиже из буџета; 

 Део дуговања за рад матичних научних одбора,  од априла 2011 до фебруара 2012 

биће исплаћен током априла; 

 Речено је да МО треба да до 20 марта достави мишљење како да се вреднују 



резултати сарадника на великим мађународним колаборацијама. Такође је речено  

да ће бити формирана комисија која ће на основу овог и других мишљења да 

донесе предлог о вредновању таквих резултата;  

 Обезбеђена је редовна исплата плата, а речено је да је фонд за плате ове године 

већи за 4%, али нема планова да се за толико повећају плате.   

 Сматра се да би било разумно због неиспаћеног дела значајног дела ДМТ II за 

прошлу годину, да се пројектима остави могућност да се оцењују само на основу 

резултата од 01.01.2012. године. 

 

ТАЧКА 3: 

 

Матични одбор сматра да научници који имају статус емеритуса морају бити равноправни 

са осталим сарадницима научних пројеката Министарства просвете и науке. То значи да 

би требало да се њихови радови и остали њихови доприноси научном раду пројекта 

узимају у обзир приликом оцена пројекта. Такође се за њихов рад на пројекту мора 

обезбедити ДМТ II баш као у случају осталих ангажованих на том пројекту.      

 

ТАЧКА 4: 

 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 за кандидата др Александра Богојевића известилац проф. Милан Дамњановић; 

 за кандидата др Александера Ковачевића известилац др Љупчо Хаџијевски; 

 за кандидата др Светлану Савић-Шевић известилац др Љупчо Хаџијевски; 

 за кандидата др Радмилу Панајотовић известилац др Наташа Бибић; 

 за кандидата др Зорана Грујић известилац прог. др Миљко Сатарић; 

 за кандидата др Игора Салом известилац проф. Милан Дамњановић; 

 за кандидата др Игора Балаж  известилац проф. др Миљко Сатарић; 

 за кандидата др Драгану Церовић  известилац др Таско Грозданов; 

 за кандидата др Славицу Малетић  известилац др Златко Ракочевић; 

 

Одбор је закључио да се извештаји за горе наведене кандидате доставе на увид члановима 

који ће своје мишљење Одбору доставити електронским путем.  

 

ТАЧКА 5: 

 

Одбор је поновним разматрњем одлучио да  подржи предлог Матичног научног одбора за 

биологију да се текући пројектни циклус (2011-2014) продужи за још једну годину, као и 

да се евалуација рада на пројекту уради крајем 2013. године, при чему би се рачунали 

резултати остварени у петогодишњем периоду 2008-2012. или 2009-2013. година. 

 

Састанак је завршен у 12,15 часова. 

 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


