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

 
Састанак Матичног одбора  за физику је одржан 23.12.2008. 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. Утврђивање листе Часописа Одбора за физику (категорија М24); 
3. Разматрање Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном 

исказивању научноистраживачких резултата истраживача; 
4. Разно. 

 
Састанку су присуствовали следећи чланови одбора: проф. др Момчило Пејовић, 
проф. др Иван Манчев, др Бранислав Јеленковић, др Милутин Благојевић, др 
Бранка Бабић-Стојић, др Зоран Петровић и др Драгомир Давидовић. 
 
Састанку је присуствовала Андријана Ивановић, саветник Министра. 
 
Састанку из оправданих разлога нису присуствовали: проф. др Миљко Сатарић, 
проф. др Марио Шкрињар и проф. др Љубиша Зековић.  
 
Седницом је председавао председник Матичног одбора др Бранислав Јеленковић. 
 
Дневни ред је усвојен уз допуну и измену редоследа тачака, тачке 2,3 и 4 постају 
3,4 и 5, а тачка 2 је Разматрање захтева кандидата др М. Орлића за избор у научно 
звање. 
 
ТАЧКА 1: 
 
Усвојен је Записник са претходне седнице. 
 
ТАЧКА 2: 
 
На састанку је др Зоран Петровић у својству известиоца поднео извештај за избор у 
звање др Милана Орлића. С обзиром да је поступак за избор овог кандидата 
покренут 2005. године, чланови Одбора су мишљења да је ова процедура морала 
бити одавно завршена као и да је непримерно да се Одбор бави оваквим 
случајевима. Предлог да је поступак застарео и да се нов предлог за избор упути 
другом одбору (МО за техничке науке) је усвојен већином гласова (6),  уз један 
уздржан. 
 



ТАЧКА 3: 
 
Одбор не предлаже ни један часопис за категорије М24 (рад у часопису 
међународног значаја верификованог посебном одлуком) и М51 (рад у водећем 
часопису националног значаја). Чланови Одбора су утврдили листу часописа из 
категорије М52 (рад у часопису националног значаја)  за 2009. годину: 
 

1. Journal of Research in Physics, Izdavač Univerzitet u Novom Sadu (1450-7404) 
2. Facta Universitatis: Series Physics, Chemistry and Technology, Izdavac: 

Univerzitet u Nisu (0354-4656) 
3. Nuclear Technology and Radiation Protection, Vinca institute for nuclear sciences 

(1451-3994) 
4. Kragujevac Journal of Science, Izdavac PMF-Kragujevac (1450-9636) 

 
ТАЧКА 4: 
 
С обзиром да се према Правилнику од Одбора очекује да утврди колика је 
очекивана цитираност физичара (по звању и на нивоу научне области) као и да  
утврди правила по којима ће се рачунати поени за радове код којих је број коаутора 
већи од 3 (за теоријске радове), 5 (када се ради о нумеричким симулацијама или 
резултатима колективних теренских истраживања) односно 7 (када су у питању 
експериментални радови), закључено је да се о томе и другим питањима 
Правилника расправи и донесу предлози на следећој седници Матичног одбора. 
Такође је закључено да се предложи измена правилника једним амандманом, тако 
што би се од Комисије која пише реферат за кандидата затражило да истакне 
колики је допринос кандидата на раду.  
 
ТАЧКА 5: 
 
Одбор је такође закључио да се преиспитају додељени директни материјални 
трошкови за теоријска истраживања, јер је неопходно њихово повећање. 
Досадашња расподела за теоријска истраживања је нереална и предлаже се да 
однос између експерименталних и теоријских истраживања буде 1 према 2. 
Такође је стављена примедба на члан 11 Анекса Уговора за 2008. годину где стоји 
да средства за путне трошкове не могу да буду већа од једне трећине укупних 
средстава предвиђених за ДМТ II. 
 
 
Састанак је завршен у 13,25 часова. 
 
Записник саставила, 
Андријана Ивановић 
 
 

Председник, 
 
др Бранислав Јеленковић    


