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З А П И С Н И К 

СА  ОСАМНАЕСТОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА ФИЗИКУ 

 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 27.01.2012. године у 

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

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

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Разматрање примедби на Правилник о поступку и начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача и 

усвајање коначних примедби; 

3. Разно. 

 

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

Јеленковић, проф. др Милан Дамњановић, др Наташа Бибић, др Братислав Маринковић, 

проф. др Иштван Бикит, др Таско Грозданов, проф. др Наташа Недељковић и проф. др 

Миљко Сатарић. 

  

Састанку су присуствовали: проф. др Тибор Сабо, помоћник министра, и Андријана 

Ивановић, саветник Министра. 

 

Састанку из оправданих разлога нису присуствовали: проф. др Иван Манчев и др Златко 

Ракочевић. 

 

Седницом је председавао председник Матичног научног одбора др Бранислав Јеленковић. 

 

Дневни ред је усвојен уз допуну и измену редоследа тачака, тачка 3 постаје 4, а тачка 3 је: 

Доношење мишљења о успешности финансираних пројеката у 2011. години. 

 

ТАЧКА 1: 

 

Једногласно је усвојен Записник са претходне седнице.  

 

ТАЧКА 2: 

 

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

 Анекси уговора за 2012. годину за програм ОИ и део анекса из програма ИИИ су 

завршени и послати научноистраживачким организацијама на потписивање; 

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

начин као и прошле године. Служба Министарства ће се трудити да изврши 



исплату средства за ДМТ II до краја мандата ове Владе; 

 Део дуговања за рад матичних научних одбора биће ускоро исплаћен; 

 

Систематизован предлог примедби Одбора који ће бити послат Комисији за измену 

Правилника је саставни део Записника (Прилог 1). 

 

ТАЧКА 3: 

 

Чланови Одбора су на основу члана 36. Акта о избору, вредновању и финансирању 

програма ОИ, ТР и ИИИ и члана 10. Уговора о реализацији пројеката за циклус 2011-2014. 

године, и на основу увида у електронске верзије годишњих извештаја пројеката, 

закључили да сви пројекти из области физике задовољавају услове за наставак 

финансирања. 

 

ТАЧКА 4: 

 

Одбор је упознат са дописом Националног координатора АТЛАС колаборације у Церн-у у 

вези избора др Иванке Божовић-Јелисавчићу звање научни саветник. Закључено је да 

компетентност Комисије за оцену научноистраживачког рада кандидата није у 

надлежности Одбора, већ је то ствар Научног већа Института за нуклеарне науке „Винча“. 

Такође, након провере установљено је да рад „The ATLAS Collaboration, G. Aad, I. 

Bozovic-Jelisavcic, J. Mamuzic, M. Mudrinic et al., "The ATLAS Experiment at the CERN 

Large Hadron Collider", 2008. 437pp., JINST 3:S08003 (ISSN: 1748-0221), 2008“ не припада 

ауторима И. Божовић-Јелисавчић и М. Мудринић већ само аутору Јудити Мамузић, што  

не утиче на услов за избор др Иванке Божовић-Јелисавчић у научно звање научни 

саветник. 

 

Одбор не подржава предлог Матичног научног одбора за биологију да се текући пројектни 

циклуса (2011-2014) продужи за још једну годину, али подржава 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. 

 

Одбор је сагласан са дописом председнице Комисије за стицање научних звања да 

мишљење одбора о научним звањима кандидата треба да садржи опширније податке, али 

је потребно да Комисија направи темплејт за унос подтака.  

 

Састанак је завршен у 13,00 часова. 

 

 

Записник саставила, 

Андријана Ивановић 

 

 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


