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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

26.12.2013. године 

 

З А П И С Н И К 

СА  ТРИДЕСЕТШЕСТОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА 

ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 26.12.2013. 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. Разно. 

 

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

Бибић, проф. др Милан Дамњановић, проф. др Иштван Бикит, др Таско Грозданов и др 

Братислав Маринковић. 

 

Састанку су присуствовале: проф. др Наташа Недељковић и Андријана Ивановић. 

 

Састанку из оправданих разлога нису присуствовали: проф. др Миљко Сатарић, др Љупчо 

Хаџиевски, проф. др Иван Манчев и 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 са претходне седнице.  

 

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 Владимир Милосављевић изабере у 

научно звање научни саветник, др Душан Миливојевић изабере у научно звање виши 

научни сарадник, др Ивана Радисављевић изабере у научно звање виши научни сарадник и 

др Бојан Николић изабере у научно звање виши научни сарадник. 

 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 
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 за кандидате др Стевана Стојадиновића и др Николу Петровића известилац др 

Наташа Бибић; 

 за кандидата  др Игора Телечки известилац др Братислав Маринковић. 

 

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: 

 

Чланови Одбора сматрају да би требало почети са припремом конкурса за нови пројектни 

циклус. 

 

Састанак је завршен у 15,15 часова. 

 

 

 

Записник саставила, 

Андријана Ивановић 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


