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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

18.07.2013. године 

 

З А П И С Н И К 

СА  ТРИДЕСЕТДРУГОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА 

ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 18.07.2013. 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. Проблеми у коришћењу средстава из кредита за ДМТ II; 

4. 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 и др Таско Грозданов. 

 

Састанку су присуствовали: проф. др Наташа Недељковић, и Андријана Ивановић, 

саветник Министра. 

 

Састанку из оправданих разлога нису присуствовали:, др Иван Манчев и проф. др Иштван 

Бикит. Састанку није присуствао др Златко Ракочевић.  

  

Седницом је председавао председник Матичног научног одбора др Бранислав Јеленковић. 

 

Чланови одбора су једногласно усвојили предлог дневног реда. 

 

ТАЧКА 1: 

 

Једногласно је усвојен Записник од 24.05.2013. године и Записник са претходне седнице уз 

допуну да састанку из оправданих разлога није присуствовао др Братислав Маринковић. 

 

ТАЧКА 2: 

 

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 Ивана Вуканац изабере у научно звање 

виши научни сарадник, др Велимир Милиновић изабере у научно звање виши научни 

сарадник,  и др Милица Петровић-Дамјановић изабере у научно звање научни сарадник. 

 

Договорено је да се упути допис др Владимиру Милосављевићу и предсднику Комисије за 

писање реферата у коме би се затражила допуна материјала: 
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 Пошто је реч о убрзаном поступку (изабран је у звање виши научни сарадник 

14.04.2010. године) потребно је доставити образложење од стране Научно-наставног 

већа за покретање убрзаног поступка; 

 Резиме треба написати за период после избора у звање виши научни сарадник; 

 Поени приказани у табели треба да се односе на период после избора у звање виши 

научни сарадник; 

 Потребно је доставити позивна писма или неке друге доказе за 1 рад категорије М31 

и 2 рада категорије М32 који су наведени у списку радова. 

 Потребно је доставити доказ о руковођењу докторским тезама, магистарским 

радовима. 

 

Такође установљено је да, у материјалу који је достављен за избор Жељке Никитовић у 

звање научни саветник, недостају копије позива за предавања по позиву (позивно писмо, 

програм или неки други доказ) за један рад из категорије М31 и за два рада категорије М32. 

Договорено је да се упути допис председнику Комисије за писаље реферата и затражи 

допуна материјала у складу са наведеним. 

 

Договорено је да се проф. др Иштвану Бикиту проследе докази о менторству др Петра 

Беличева (докази о руковођењу докторских, магистарских теза, мастер и дипломских 

радова) како би припремио извештај. 

 

Проф. др Милан Дамљановић је задужен да достави извештаје за др Марина Тадића и др 

Бојана Николића. 

 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидата  др Иванку Божовић-Јелисавчић известилац проф. др Милан 

Дамњановић; 

 за кандидате др Драгана Маркушева и др Јелену Маљковић известилац др Наташа 

Бибић; 

 за кандидата  др Михаила Рабасовића известилац др Љупчо Хаџиевски; 

 за кандидата  др Далибора Чевизовића известилац проф. др Миљко Сатарић. 

 

Одбор је закључио да се извештаји известиоца за горе наведене кандидате доставе на увид 

члановима који ће своје мишљење Одбору доставити електронским путем.  

 

ТАЧКА 3: 

 

Председник Одбора је присутне упознао са писмом које је проследио директору ЈУП-а др 

Александру Симоновићу везано за застој набавке опреме из кредитног дела ДМТ II. 

Договорено је да председник припреми допис који ће бити прослеђен ЈУП-у. 

 

Председник Одбора је задужен да припреми допис који ће бити упућен државном 

секретару проф. др Радивоју Митровићу, у коме ће се затржити став Министарства по 

следећим питањима: 
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 да ли ће бити продужен текући пројектни циклус (2011-2014) за још једну годину, 

или ће се завршити 2014. године; 

 да ли ће се радити категоризација истраживача како је Актом било прописано; 

 да ли и када ће почети припреме за нови пројектни циклус; 

 да ли ће се извршити уплата хонорара за рад матичних научних одбора од април 

2013. године као и дуг за период марта-децембар 2012. године; 

 

 

ТАЧКА 4: 
 

У оквиру ове тачке разматран је допис др Братислава Маринковића за категоризацију 

часописа CONTEMPORARY MATERIALS као M24. Чланови Одбора сматрају да се о 

категорији поменутог  часописа могу изјаснити тек средином 2014. године када се буде 

радила категоризација часописа за 2014. годину.  

 

 

 

 

Записник саставила, 

Андријана Ивановић 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


