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З А П И С Н И К 

СА  ШЕСНАЕСТОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА ФИЗИКУ 

 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 01.12.2011. године у 

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

са почетком у 12,00 часова, са следећим дневним редом: 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Информација о финансирању пројеката, директних материјалних трошкова 

(ДМТII) и опреме; 

3. Упознавање са последњом верзијом Правилника о поступку и начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача; 

4. Разматрање захтева кандидата за избор у научно звање; 

5. Разно. 

 

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

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

Братислав Маринковић, проф. др Иштван Бикит, проф. др Миљко Сатарић, др Таско 

Грозданов, проф. др Наташа Недељковић и проф. др Иван Манчев. 

  

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

саветник Министра. 

 

Седницом је председавао председник Матичног научног одбора др Бранислав Јеленковић. 

 

Дневни ред је једногласно усвојен уз измену редоследа тачака, тачка 3 постаје тачка 4. 

 

ТАЧКА 1: 

 

Једногласно је усвојен Записник са претходне седнице.  

 

ТАЧКА 2: 

 

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

 У току ове године обезбеђено је више средства за укључење младих истраживача 

него што је то било претходних година и уколико се буџет за 2012. годину не 

смањи, вероватно ће се тај тренд наставити; 

 Новембарске плате су повећане за 1.2 %; 

 Расписан је тендер за реализацију средстава из кредитног дела ДМТ II и трајаће 52 

дана, а највероватније ће око 15. априла 2012. године кренути испорука траженог 



материјала. Очекује се да ће свака следећа набавка ићи брже; 

 Уплата средства за ДМТ II из буџетрског дела у 2012. години вршиће се у 4 рате 

као и до сада; 

 Годишњи извештаји ће бити рађени као и до сада, али без евалуације пројеката; 

 Надокнада за рад матичних научних одбора биће остварена када се на рачун 

Министарства врате средства по основу дуговања; 

 Очекује се да након потписивања уговора између Министарства и Јединице за 

управљање пројектима крене набавка тражене опреме; 

 Министарство је донело одлуку којом се предвиђа смањење средстава  за рад 

истраживача у случајевима када у научним радовима није потпуна афилијација, 

односно када није наведена универзитетска припадност; 

 Сва питања везана за финансирање докторских студија треба упутити помоћнику 

министра за високо образовање; 

 Одбор за медицину је дао предлог за продужење пројектног периода за једну 

годину. Помоћник министра подржава тај предлог, а од осталих одбора се очекује 

мишљење по овом питању; 

 Категоризација истраживача ће се радити од 31.12.2012. године до 31.01.2013. 

године, а примена нових категорија би била од  01.07.2013. године; 

 

ТАЧКА 3: 

 

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 Јован 

Блануша  и др Бошко Бојовић изаберу у научно звање виши научни сарадник, др Михајло 

Ваневић изабере у научно звање научни сарадник  

 

Кандидат др Марин Тадић испуњава све квантитативне и квалитативне услове за избор у 

звање виши научни сарадник, али пошто се ради о превременом поступку за избор без 

образложеног захтева научноистраживачке организације Одбор предлаже да се од 

Научног већа затражи допуна материјала. Такође у материјалу нема потврде да је 

кандидат руководио пројектним задатком. 

 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 за кандидате др Соњу Јовичевић, др Душана Арсеновића и др Марка Спасеновића 

известилац др Љупчо Хаџиевски; 

 за кандидата др Иванку Божовић-Јелисавчић известилац проф. др Иштван Бикит; 

 за кандидата др Александру Малуцков известилац др Бранислав Јеленковић; 

 за кандидате др Душана Божанића известилац проф. др Миљко Сатарић. 

 

ТАЧКА 4: 

 

Помоћник министра је присутне обавестио да се очекује нова верзија Правилника, која ће 

бити достављена одборима на разматрање. Одбори ће око месец дана да погледају задњу 



верзију и упуте своје примедбе Радној групи за Правилник. 

 

ТАЧКА 5: 

 

Одбор за биотехнологију и Одбор за пољопривреду и храну су послали допис у коме 

предлажу да се у новом сазиву Владе, да се раѕдвоје просвета и наука, при чему ће се 

формирати Министарство науке или Министарство науке и високог образовања. 

Помоћник министра подржава овај предлог. 

 

 

Састанак је завршен у 13.50 часова. 

 

 

Записник саставила, 

Јасмина Грубин 

 

 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   

 


