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Република Србија 

Министарство просвете и науке 

20.06.2012. године 

 

З А П И С Н И К 

СА  ДВАДЕСЕТДРУГОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА 

ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 20.06.2012. године у 

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

са почетком у 13,00 часова, са следећим дневним редом: 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Избори у звања; 

3. Разматрање форме извештаја за изборе у звања; 

4. Став Одбора у вези са радовима у часописима саопштеним на конференцијама; 

5. Разно. 

 

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

Иштван Бикит, др Љупчо Хаџиевски, др Иван Манчев, проф. др Милан Дамњановић, др 

Наташа Бибић, др Таско Грозданов,  др Братислав Маринковић и проф. др Миљко Сатарић 

и проф. др Наташа Недељковић. 

 

Састанку из оправданих разлога није присуствовао: др Златко Ракочевић. 

 

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

саветник министра. 

  

Седницом је председавао др Бранислав Јеленковић, председник Матичног научног одбора 

за физику. 

 

На почетку састанка, чланови Одбора су изнели проблеме помоћнику министра који се 

односе на недовољна средства за реализацију пројеката, тј истраживања из буџета као и 

динамику испоруке преко ЈУП-а, односно да је очигледно да је у питању лош начин 

финансирања пројеката. Ове проблеме је др Златко Ракочевић изложио у свом допису који 

је упутио Одбору, а о чему је помоћник министра такође на овом састанку обавештен. 

Проф. Сабо се присутнима обратио и рекао да је ситуација, што се тиче средстава 

намењених за финансирање пројеката, у односу на март 2011. године, неупоредиво боља и 

да никада до сада није било одвојено толико средстава за науку, као сада. Такође, истакао 

је да се нада да ће тако остати и у наредних 1-2 године. Што се тиче динамике испоруке 

преко ЈУП-а, помоћник министра је рекао да на такву ситуацију не може да утиче али да 

Одбор може директору ЈУП-а да напише допис који ће истовремено да иде и државном 

секретару проф. др Митровићу и проф. Сабоу и изрази своје незадовољство и мишљење. 
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Проф. Сабо је такође рекао да се очекује усвајање новог Предлога Правилника са 

формирањем нове владе.  

Помоћник министра је отишао, а Одбор је наставио седницу по предвиђеном 

дневном реду. 

 

Дневни ред је усвојен једногласно. 

 

ТАЧКА 1: 

 

Једногласно је усвојен Записник са претходне седнице.  

 

ТАЧКА 2: 

 

Проф. др Миљко Сатарић је изнео мишљење за кандидата др Ивана Радовића који је 

предложен у више научно звање пре истека рока предвиђеног Правилником. Пошто се 

Одбор сложио да се не ради о кандидату са изузетним резултатима, договорено је да ће 

известилац написати у том смислу образложење и послати на увид електронским путем 

осталим члановима Одбора.  

 

Др Љупчо Хаџиевски је изнео мишљење за кандидата др Александру Стринић. С обзиром 

да је било неколико спорних питања, након краће дискусије, договорено је да се  од 

комисије за писање реферата затражи прерада реферата. 

 

Др Братислав Маринковић је дао мишљења за три кандидата: 

1. др Сања Корица – једногласно усвојен предлог за реизбор у научног сарадника; 

2. др Ненад Марјановић - једногласно усвојен предлог за избор у вишег научног 

сарадника; 

3. др Драган Топрек– једногласно усвојен предлог за реизбор у вишег научног 

сарадника. 

 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидата др Сање Јанићијевић известилац др Бранислав Јеленковић; 

 за кандидате др Зорица Поповић и др Марија Митровић известилац проф. др 

Миљко Сатарић; 

 за кандидата др Сања Тошић известилац проф. др Иван Манчев; 

 за кандидате др Дарко Танасковић и др Горан Исић известилац проф. др Милан 

Дамњановић; 

 за кандидата др Никола Шкоро известилац др Љупчо Хаџиевски; 

 за кандидата др Маја Ромчевић известилац др Наташа Бибић; 

 

Одбор је закључио да се извештаји проф. др Милана Дамњановића, др Љупча Хаџиевског, 

проф. др Ивана Манчева, др Бранислава Јеленковића, др Наташе Бибић и проф. др Миљка 

Сатарића за горе наведене кандидате доставе на увид члановима који ће своје мишљење 

Одбору доставити електронским путем.  
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ТАЧКА 3: 

 

Одбор је дискутовао о форми извештаја за изборе у звања и закључио да би убудуће 

известиоци требало да мало детаљаније образложе своје мишљење као и квалитет радова у 

извештајима која иду Комисији. 

 

ТАЧКА 4: 

 

Др Љупчо Хаџиевски је замољен да припреме предлог како ће се вредновати радови, у 

часописима, саопштени на конференцијама. 

 

ТАЧКА 5: 

 

Под тачком разно је  на почетку састанка МНО разматран допис који је припремио др 

Златко Ракочевић. 

 

Састанак је завршен у 15,30 часова. 

 

 

 

Записник саставила, 

Јасмина Грубин 

 
 

ПРЕДСЕДНИК МАТИЧНОГ НАУЧНОГ 

ОДБОРА ЗА ФИЗИКУ 

 

 

    Др Бранислав Јеленковић, научни саветник 

 


