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

 
Састанак Матичног одбора  за физику је одржан 19.03.2009. године у просторијама 
Института за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, у Београду, са 
почетком у 9,30 часова, са следећим дневним редом: 
 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 
2. Разматрање захтева кандидата за избор у научно звање; 
3. Одређивање очекиване цитираности приликом избора појединаца у научна 

звања; 
4. Разно. 

 
Састанку су присуствовали следећи чланови одбора: проф. др Иван Манчев, др 
Бранислав Јеленковић, др Милутин Благојевић, др Бранка Бабић-Стојић, проф. др 
Миљко Сатарић, др Зоран Петровић и др Драгомир Давидовић. 
 
Састанку је присуствовала Андријана Ивановић, саветник Министра. 
 
Састанку из оправданих разлога нису присуствовали: проф. др Момчило Пејовић,  
проф. др Марио Шкрињар и проф. др Љубиша Зековић.  
 
Седницом је председавао председник Матичног одбора др Бранислав Јеленковић. 
 
Чланови одбора су једногласно усвојили предлог дневног реда. 
 
ТАЧКА 1: 
 
Председник Одбора је присутне обавестио да је Записник са претходне седнице 
проследио државном секретару Министарства проф. др Снежани Пајевић и 
помоћнику министра проф. др Тибору Сабоу. Такође је договорено да се закључци 
Одбора проследе председницима научно/наставних већа НИО и руководиоцима 
пројеката.  
У случају да Министарство није у могућности да отвори web страну на којој би 
биле одлуке Матичног одбора, договорено је да се то учини преко сајта Друштва 
физичара Србије. 
Записник са претходне седнице је усвојен уз исправку друге и треће тачке: 

- у тачки 2 уместо „Радосављевић“ треба да стоји „Радисављевић“, 
- у тачки 3 уместо М81 треба да стоји М91 и уместо „За звање Научни 

сарадник потребно је да две трећине објављених радова“ треба да стоји „За 
звање Научни сарадник потребно је да једна половина објављених радова 



из горе наведених услова“. Такође став два тачке 3 постаје последњи став 
тачке 3. 

 
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 Александар Кандић изабере у научно звање научни 
сарадник, др Мирјана Ђурашевић изабере у научно звање научни сарадник, др 
Иван Радовић изабере у научно звање научни сарадник, др Бранислав Тимотијевић 
изабере у научно звање научни сарадник и др Велибор Вујовић реизабере у научно 
звање научни сарадник. 
 
На самој седници именован је др Зоран Петровић у својству известиоца за 
кандидата др Марка Војиновића. Након поднетог извештаја 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 Марко Војиновић изабере у научно звање научни 
сарадник. 
 
ТАЧКА 3: 
 
После дуже дискусије у којој су учествовали скоро сви чланови договорено је да 
минимална очекивана цитираност (без аутоцитата) за звање: 

 научни саветник буде 30 цитата  
 виши научни сарадник 15 цитата 
 научни сарадник један цитат. 

Предлог усвојен једногласно. 
 
ТАЧКА 4: 
 
Председник Одбора је присутне упознао са смерницама, које је припремио 
помоћник министра проф. др Тибор Сабо, за израду критеријума за оцену 
појединаца и пројеката за наредни пројектни циклус. У дискусији у којој су 
учествовали сви присутни, стављене су следеће примедбе на предложене смернице: 

 одређивање процентуалног односа по категоријама као и минималног 
услова у процентима за радове из категорија М21 и М22; 

 да постоји велики број категорија и да их треба смањити; 
 да поред часописа Nature и Science буду укључени и други часописи који 

имају висок импакт фактор; 
 неприхватљив је предлог да се истраживачима који имају радове објављене 

у најбољим светским часописима који се налазе у првих 15 % у 
одговарајућој поддисциплини обезбеди одговарајућа награда. 

 



На основу горе изнетог Одбор није спреман да прихвати нове критеријуме који би 
били уграђени у Правилник за вредновање појединаца и пројеката за нови 
пројектни циклус, јер су они неприхватљиви за физику из разлога што би довели до 
тога да се врхунска наука не награђује већ кажњава.  
 
Одбор сматра да је потребно усагласити критеријуме на нивоу природно-
математичких наука тако што би: 

 се направила веза између Правилника о поступку и начину вредновања и 
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача и 
Критеријума за оцену појединаца и пројеката. Један од предлога је да се 
истраживачима који испуњавају услов за избор у научно звање додели 
категорија Б3;  

 постојао фактор успешности појединих наука и однос међу наукама; 
 
О коначној одлуци Одбор ће се изјаснити након потпуније анализе ефеката 
предложених промена. 
  
Одбор је закључио да се упути протестно писмо Министарству у коме ће се 
изразити незадовољство због успореног финанситања које за последицу има 
кашњење плата. 
 
Састанак је завршен у 12,00 часова. 
 
Записник саставила, 
Андријана Ивановић 
 
 

Председник, 
 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


