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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

22.11.2012. године 

 

З А П И С Н И К 

СА  ДВАДЕСЕТПЕТОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА 

ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 22.11.2012. године у 

просторијама Физичког факултета, Студентски трг 16, у Београду, са почетком у 11,00 

часова, са следећим дневним редом: 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Разговор са директором Јединице за управљање пројектом (ЈУП) др Дарком 

Ђукићем; 

3. Избори у звања; 

4. Разно. 

 

Састанку су присуствовали следећи чланови одбора: др Бранислав Јеленковић, др Иван 

Манчев, проф. др Милан Дамњановић, др Љупчо Хаџиевски, др Златко Ракочевић, др 

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

Недељковић. 

 

Састанку из оправданих разлога нису присуствовали: др Таско Грозданов и проф. др 

Иштван Бикит. 

 

Састанку су присуствовали: директор Јединице за управљање пројектом др Дарко Ђукић, 

Тања Божић, сарадница директора Ђукића, 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.  

 

ТАЧКА 2: 

 

Састанку је присуствовао директор Јединице за управљање пројектом др Дарко Ђукић, на 

позив Одбора, а ради сагледавања проблема око набавке опреме и потрошног материјала, 

као и проналажење начина за решавања истих. 

Директор Ђукић је одмах на почетку састанка у кратким цртама изнео неке најосновније 

податке везане за ЈУП и саму набавку, а затим одговарао на питања које су му присутни 

чланови Одбора постављали: 
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 Процедура набавки роба, услуга и радова обавља се путем отвореног међународног 

тендера или друге прихватљиве процедуре за набавку у складу са политиком 

Европске инвестиционе банке, односно финансијским уговором предвиђена је 

обавеза за Републику Србију као зајмопримаоца да формира Јединицу за 

управљање пројектом, и одређени су послови које ће јединица обављати. Није било 

другог начина да се добију средства; 

 ??Започете су активности које се између осталог, укључују и извођење радова ради 

изградње, реконструкције, доградње, адаптације, санације, инвестиционог 

одржавања и опремања објеката који су у функцији реализације Пројекта; 

 Направљена је електронска база директно везана за набавку материјала по НИО; 

 Пројекат Набавке потрошног материјала није требао да се реализује кроз ЈУП 

(главни задатак и разлог оснивања је набавка опреме преко кредита ЕИБ), али због 

недостатака средстава за директне материјалне тришкове ЈУП је добио задатак да 

са Еврепском инвестиционом банком одради набавку потрошног материјала; 

 Спроведена су два велика тендера и трећи је у току (све се одвија у складу са 

планом који је ЈУП доставио Министарству), а паралелно са тендерима, конкретно 

у физици, је ишла и такозвана мала набавка (мини тендери) за специфичније 

набавке; 

 Уговор за набавку опреме Министарства за просвету и науку са ЈУП-ом за набавку 

материјала и опреме преко ДМТ2 је сачињен тек 2012. године када се кренуло у 

реализацију; 

 Опрема је подељена према цени у три групе: опрема чија је вредност већа од  сто 

хиљада, између 30.000 и 100.000 и мања од 30.000 еура; 

 Опрема скупље од 100.000 еура иде кроз посебне тендере, у договору са банком. 

Ови тендери су у највећој мери реализовани. Јавни тендер за опрему у вредности 

од 30 до 100.000 еура је у току. Опрема чија је вредност мања од 30.000 еура би 

требало да иде кроз мале набавке, да истраживачи сакупе три понуде и 

електронским путем доставе ЈУП-у; 

 ЈУП није одговоран за цене производа, зависи о којој произвођачкој кући је реч. 

Углавном, велики произвођачи, који достављају доста материјала имају ниже цене, 

а мањи, где се мало робе наручује нарочито ако је нешто специфично, имају високе 

цене (зато што имају монопол). Истовремено је тешко очекивати да ће произвођачи 

на самом почетку спуштати цене. Потребно је да прође неко време и Србија буде 

стално тржиште, па да се онда преговара са њима; 

 Проблеми код појединих набавки се решавају појединачно, а не системски због 

продужавања рокова. потребно ја да се сви који имају неки проблем око набавке, 

директно обрате ЈУП-у  ради решавања проблема; 

 Скренута је пажња на неочекивано високе цене појединих производа и упитано је 

да ли у случају да таква разлика постоји може да се одустане од набавке кад се 

информација о цени појави на порталу истраживача. Одговорено је да се о свакој 

драстичнј разлици у цени обавести ЈУП и да му се доставе раније профактуре или 

други подаци који показују да је цена реално нижа. Након тога ЈУП покушава да у 

контакту са понуђачима снизи цену. Такође, директор Ђукић је рекао да се може 

одустати од набавке; 

 Што се тиче набавки које нису реализоване кроз тендер и поновљени тендер 

потребно је да се контактира ЈУП како би се покренула набавка у директном 

контакту са понуђачима, путем тзв. мале набавке; 
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 У вези са набавком рачунара, требало би у децембру да стигну рачунари наручени 

непосредно после испоруке великог броја рачунара пролетос. За рачунаре који су 

касније наручени  рок се не зна јер још нови тендер није урађен. ЈУП како је речено 

нема довољно људи да се упоредо раде све врсте набавки него се ради према неким 

приоритетима.  

 Затрашенно је од представика ЈУП-а да се побољша прогам електронских набавки 

и да се тамо где је могуће уради пројекција рока за набавку елемената по 

појединим лотовима. 

 Средства одобрена за набавку резервних делова се реализује по процедури за мале 

набавке. Постоји могућност спајања средства одобрена за директне материјалне 

трошкове са средствима за набавку резервних делова; 

 Набавка капиталне опреме за нано центар ће кренути паралелно са завршетком  

зграде. Планирано је да се са изградњом крене у јуну 2013. године, а за годину дана 

би требало завршити изградњу. 

 Директор Ђукић је обећао да ће учинити све што може да набавка и испорука буду 

што ефикасније. 

 

 

ТАЧКА 3: 

 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидата др Дејана Тимотијевића известилац проф. др Миљко Сатарић; 

 за кандидате  др Ненада Швракића, др Васила Котеског и др Зорана Стојановића 

известилац проф. др Милан Дамњановић; 

 за кандидате др Јована Петровића, др Игора Илића и др Петру Беличев известилац 

др Бранислав Јеленковић; 

 за за кандидата др Милана Радовића известилац др Братислав Маринковић. 

 

Одбор је закључио да се извештаји проф. др Миљка Сатарића, др Бранислава Јеленковића 

и др Братислав Маринковића за горе наведене кандидате доставе на увид члановима који 

ће своје мишљење Одбору доставити електронским путем.  

 

Састанак је завршен у 13,00 часова. 

 

Записник саставила, 

Андријана Ивановић 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


