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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

10.09.2013. године 

 

З А П И С Н И К 

СА  ТРИДЕСЕТТРЕЋЕГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА 

ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 10.09.2013. године у просторијама 

Института за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, 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. Разно. 

 

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

Бибић, проф. др Милан Дамњановић, др Љупчо Хаџиевски, др Братислав Маринковић, 

проф. др Миљко Сатарић, проф. др Иван Манчев, проф. др Иштван Бикит и др Таско 

Грозданов. 

 

Састанку су присуствовали: проф. др Јован Базић, помоћник министра, др Љиљана Симић, 

др Стеван Јокић, проф др Иван Аничин, проф. др Наташа Недељковић, и Андријана 

Ивановић. 

 

Састанку није присуствао др Златко Ракочевић.  

  

Седницом је председавао председник Матичног научног одбора др Бранислав Јеленковић. 

 

Дневни ред је усвојен уз допуну и измену редоследа тачака, тачке 2 и 3 постају 3 и 4 а тачка 

2 је: Дискусија и разговор са помоћником министра проф. др Јованом Базићем. 

 

 

ТАЧКА 1: 

 

Једногласно је усвојен Записник са претходне седнице.  

 

ТАЧКА 2: 

 

Састанку је присуствовао помоћник министра проф. др Јован Базић, који је дао 

информације о актуелним догађајима: 

 Одлуком Министра проф. др Томислава Јовановића матични научни одбори 

настављају с радом до избора нових чланова; 

 Министарство ће се потрудити да изврши и исплату дуга за рад матичних одбора из 

2012. године (март-децембар), као и за период април-август 2013. године; 
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 Исплате средстава за рад истраживача ће ићи по већ утврђеној динамици; 

 Постоји предлог да се у складу са стандардима и методологијом која се примењује у 

Европској унији образују нови матични научни одбори. Према томе било би шест 

научних одбора, чији би састав био од 15-17 чланова из различитих научних 

подобласти; 

 С обзиром на проблем финансирања института постоји предлог да се поред 

пројектног уведе и институционално финансирање. Ова промена условљава и 

промену Закона о научноистраживачкој делатности; 

 Руководиоцима научноистраживачких организација упућен је допис у коме је 

затражено да се доставе подаци о пословном простору, опреми, броју запослених и о 

правним актима; 

 У наредних месец дана ће се одлучити да ли ће се продужити текући пројектни 

циклус до 2015. године  или ће се завршити 2014. године. Ово ће зависити од тога да 

ли ће Министарство успети да обезбеди средства за директне материјалне трошкове; 

 Категоризација истраживача је обустављена и ништа није урађено у Министарству 

по том основу. У случају да се продужи пројектни циклус за годину дана, онда би се 

радила категоризација истраживача. 

 

ТАЧКА 3: 

 

На састанку је проф. др Милан Дамњановић, као известилац, поднео извештај о 

предложеном кандидату др И. Божовић-Јелисавчић за избор у научно звање научни 

саветник. Након дискусије у којој су учествовали сви присутни, чланови Одбора нису 

могли да дају мишљење о кандидату на основу приложене документације па је одлучено да 

се реферат врати Научном већу Института за нуклеарне науке «Винча» и Комисији за 

писање реферата. С обзиром да се ради о захтеву за стицање највишег звања а на основу 

сазнања да је кандидат у међувремену објавио још два научна рада, закључак Одбора је  да 

се изврши корекција Извештаја у смислу његове допуне која подразумева навођење 

поменутих радова. Сходно горе наведеном неопходно је доставити коригован Извештај 

усвојен од стране Научног већа и предлогом Одлуке о стицању траженог научног звања.  

 

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 Бојан Николић изабере у научно звање 

научни сарадник, др Мирјана Сарван изабере у научно звање научни сарадник, др Јовица 

Јововић изабере у научно звање научни сарадник, др Марин Тадић изабере у научно звање 

виши научни сарадник, др Петар Беличев изабере у научно звање научни саветник, др 

Далибор Чевизовоћ изабере у научно звање виши научни сарадник, др Драган Маркушев 

реизабере у научно звање виши научни сарадник, др Јелена Маљковић изабере у научно 

звање научни сарадник и др Михаило Рабасовић реизабере у научно звање научни 

сарадник. 

 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидата др Светлану Вучић известилац др Наташа Бибић; 

 за кандидата  др Димитрија Степаненка известилац проф. др Миљко Сатарић. 
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Одбор је закључио да се извештаји известиоца за горе наведене кандидате доставе на увид 

члановима који ће своје мишљење Одбору доставити електронским путем.  

 

ТАЧКА 4: 

 

У оквиру ове тачке договорено је да се од научноистраживачких организација затражи да 

електронским путем достављају материјал за избор кандидата у научна звања. 

 

 

Састанак је завршен у 14,30 часова. 

 

 

 

Записник саставила, 

Андријана Ивановић 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


