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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

19.10.2012. године 

 

З А П И С Н И К 

СА  ДВАДЕСЕТЧЕТВРТОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА 

ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 19.10.2012. године у 

просторијама Физичког факултета, Студентски трг 16, у Београду, са почетком у 12,00 

часова, са следећим дневним редом: 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Избори у звања; 

3. Разматрање критеријума за продужетак радног односа истраживачима до навршене 

67. године живота; 

4. Мишљење Одбора о раду Јединице за управљање пројектом (ЈУП); 

5. Разно. 

 

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

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

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

Сатарић и проф. др Наташа Недељковић. 

 

Састанку из оправданих разлога није присуствовала др Наташа Бибић. 

 

Састанку су присуствовали помоћник министра проф. др Тибор Сабо, декан Физичког 

факултетеа проф. др Јаблан Дојчиловић и Андријана Ивановић, саветник министра. 

  

Седницом је председавао председник Матичног научног одбора др Бранислав Јеленковић. 

 

Дневни ред је једногласно усвојен уз измену редоследа тачака, тачка 2 постаје тачка 4. 

 

ТАЧКА 1: 

 

Једногласно је усвојен Записник са претходне седнице.  

 

Састанку је присуствовао помоћник министра проф. др Тибор Сабо, који је дао неке краће 

информације о актуелним догађајима, од који је најважнија она да неће бити исплаћена 

задња рата ДМТ- II, зато што недостаје око 500 милиона динара за ту намену. 

 

ТАЧКА 2: 

 

Ова тачка се одлаже за следећи састанак када ће се позовати директор Јединице за 

управљање пројектом др Дарко Ђукић, како би се сагледали проблеми око набавке опреме 

и хемикалија, као и проналажења начина за решавање истих. Такође, договорено је да 
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чланови Одбора од својих  научноистраживачких организација прикупе податке о степену 

реализације пројекта (да се уради анализа шта је од истраживачке опреме стигло, а шта је 

још нереализовано). 

 

ТАЧКА 3: 

 

Након краће дискусије договорено је да се истраживачима који су навршили 65 година 

живота и имају звање научног саветника, односно редовног професоре омогући 

продужетак радног односа у складу са чланом 93. Закона о научноистраживачкој 

делатности. Услов који појединац треба да задовољи да би му се продужио радни однос је 

да је у научноистраживачкој организацији провео 10 година. 

 

ТАЧКА 4: 

 

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 Милутин Степић изабере у научно звање 

научни саветник, др Милорад Шиљеговић изабере у научно звање научни сарадник.  

Одбор је одлучио да се затражи допуна матереријала за кандидата др Бориса Лончара. С 

обзиром да је у реферату наведено 9 радова из 2007. године, а кандидат изабран у звање 

виши научни сарадник 25.12.2007. године, било је потребно достави датуме објављивања 

тих радова, како би се утврдило да ли су радови објављени након покретања поступка за 

избор у претходно звање. Такође је потребно да се достави и збирна табела која је 

саставни део резимеа. 

 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидата др Ненада Лазаревића известилац др проф. др Миљко Сатарић; 

 за кандидате др Милену Мајкић и др Саву Галијаш известилац проф. др Иван 

Манчев; 

 за кандидата др Марију Петковић известилац др Бранислав Јеленковић; 

 за за кандидата др Зорана Распоповића известилац др Љупчо Хаџиевски; 

  за кандидата др Александра Драгића известилац проф. др Иштван Бикит. 

 

Одбор је закључио да се извештаји проф. др Миљка Сатарића, проф. др Ивана Манчева,  

др Бранислава Јеленковића, др Љупча Хаџиевског и проф. др Иштвана Бикита за горе 

наведене кандидате доставе на увид члановима који ће своје мишљење Одбору доставити 

електронским путем.  

 

Састанак је завршен у 13,30 часова. 

 

Записник саставила, 

Андријана Ивановић 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


