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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

21.09.2012. године 

 

З А П И С Н И К 

СА  ДВАДЕСЕТТРЕЋЕГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА 

ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 21.09.2012. године у 

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

са почетком у 11,00 часова, са следећим дневним редом: 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Избори у звања; 

3. Текућа питања. 

 

Састанку су присуствовали следећи чланови одбора: др Бранислав Јеленковић, проф. др 

Иштван Бикит, др Иван Манчев, проф. др Милан Дамњановић, др Наташа Бибић, др 

Златко Ракочевић, др Таско Грозданов,  др Братислав Маринковић и проф. др Миљко 

Сатарић и проф. др Наташа Недељковић. 

 

Састанку из оправданих разлога није присуствовао: др Љупчо Хаџиевски. 

 

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

Ивановић, саветник министра. 

  

Седницом је председавао председник Матичног научног одбора др Бранислав Јеленковић. 

 

Чланови одбора су једногласно усвојили предлог дневног реда. 

 

ТАЧКА 1: 

 

Једногласно је усвојен Записник са претходне седнице.  

 

Састанку је присуствовао помоћник министра проф. др Тибор Сабо, који се присутнима 

обратио рекавши да још није одлучено ко ће бити нови помоћник миинстра за Основа 

истраживања и да он нема никаквих информација у вези тога. Такође, рекао је да се 

набавка опреме наставља досадашњим током, да евалуације неће бити највероватније још 

годину дана због кратких рокова за њену припрему и да нема никаквих новости у вези 

Правилника. Осим тога, укључивање нових истраживача је обустављено до ребаланса 

буџета, а касније ће се видети, зависно од расположивих средстава. 

 

ТАЧКА 2: 
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На самој седници именовани су известиоци који ће дати мишљење о квалитету 

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидата др Бориса Лончара известилац др Братислав Маринковић; 

 за кандидата др Милутина Степића известилац др Бранислав Јеленковић; 

 за кандидата др Милорада Шиљеговића известилац проф. др Миљко Сатарић. 

 

Одбор је закључио да се извештаји  др Братислава Маринковића, др Бранислава 

Јеленковића и проф. др Миљка Сатарића за горе наведене кандидате доставе на увид 

члановима који ће своје мишљење Одбору доставити електронским путем.  

 

 

ТАЧКА 3: 

 

Под тачком текућа питања дискутовало о следећим стварима: 

 

- Након измена Закона о научноистраживачкој делатности које су урађене у 2010. години 

у члану  86. је додато да се после извршеног реизбора, наредно звање стиче у року од 

годину дана од дана реизбора или се спроводи поступак за поновни реизбор у наредном 

року од још две године, после којег престаје право на реизбор. Одбор је заузео став да се 

за кандидате који су покрениули реизбор пре него што су усвојене измене и допуне 

Закона, поступак реизбора врши применом старог Закона. 

- Чланови Одбора су имали примедбе на допис које је Министарство послало 

руководиоцима пројеката, директорима и деканима а везано за  продужетак радног односа 

истраживачима  применом члана 93.став 2. Закона о НИД-у, као и на услове за 

финансирање научноистраживачког рада Истраживача најдуже до навршене 67 године 

живота. Договорено је да др Наташа Бибић припреми предлог текста који би се односио 

на услове за продужетак рада научних саветника и редовних професора до навршене 67 

године живота. 

- Предсеник одбора је чланове подсетио на допис који је припремио др Златко Ракочевић 

везано за проблеме у реализацији директних материјалних трошкова и капиталне опреме. 

Договорено је да председник изврши одређене исправке и допис проследи свим 

члановима на усаглашавање након чега ће бити упућен Министарству. 

 

Састанак је завршен у 12,30 часова. 

 

 

Записник саставила, 

Андријана Ивановић 

 
 

ПРЕДСЕДНИК МАТИЧНОГ НАУЧНОГ 

ОДБОРА ЗА ФИЗИКУ 

 

 

    Др Бранислав Јеленковић, научни саветник 


