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Република Србија 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

24.05.2013. године 

 

З А П И С Н И К 

СА  ТРИДЕСЕТОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 24.05.2013. године у просторијама 

Института за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, у Београду, са почетком у 

11,00 часова, са следећим дневним редом: 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Избори у звања; 

3. Категоризација домаћих часописа; 

4. Разно. 

 

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

Манчев, др Наташа Бибић, проф. др Милан Дамњановић, проф. др Иштван Бикит, др 

Љупчо Хаџиевски и др Братислав Маринковић. 

 

Састанку су присуствовали: проф. др Наташа Недељковић, Тања Божић, сарадница 

Јединице за управљање пројектом и Андријана Ивановић, саветник Министра. 

 

Састанку из оправданих разлога нису присуствовали: др Златко Ракочевић, проф. др 

Миљко Сатарић и др Таско Грозданов. 

  

Седницом је председавао председник Матичног научног одбора др Бранислав Јеленковић. 

 

Дневни ред је усвојен уз допуну и измену редоследа тачака, тачке 2,3 и 4 постају 3, 4 и 5 а 

тачка 2 је: Разговор са Тањом Божић у вези са набавком опреме и материјала преко ЈУП-а. 

 

ТАЧКА 1: 

 

Једногласно је усвојен Записник са претходне седнице.  

 

ТАЧКА 2: 

 

Састанку је присуствовала Тања Божић, сарадник Јединице за управљање пројектом на 

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

Током разговора се сазнало да средства за кредитни део ДМТ2 за ову годину још нису 

додељена пројектима, да се непотрошена средства из прошле године могу трошити у овој 

години и да је до одређеног застоја у реализацији наручене опреме и материјала дошло до 

промене руководиоца ЈУП-а. Из истог разлога касне и уговори за набавку капиталне 

опреме. Такође, средства која су додељена НИО за набавку резервних делова се тренутно 

не исплаћују. 
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ТАЧКА 3: 

 

Чланови одбора су обавештени да су електронским путем усвојени извештаји проф. др 

Миљка Сатарића за стицање научних звања научни сарадник др Мирјане Новаковић и др 

Маје Поповић. 

На основу извештаја проф. др Ивана Манчева и пропратне дискусије, мишљење Матичног 

научног одбора је да др Слободан Првановић испуњава квантитативни део услова за избор 

у звање научни саветник, али није задовољио услов цитираности коју је Одбор донео, као и 

услов о менторству при изради магистарских и докторских радова. 

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

научноистраживачког рада и доприносу истраживача: 

 

 за кандидата др Лидију Трандафиловић известилац др Бранислав Јеленковић; 

 за кандидата  др Борислава Васића известилац проф. др Милан Дамњановић; 

 за кандидате др Владимира Милосављевића  и др Зорана Распоповића известилац др 

Љупчо Хаџиевски; 

 за кандидата  др Давора Перушко известилац др Братислав Маринковић; 

 за кандидата  др Петра Беличев известилац проф. др Иштван Бикит. 

 

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: 

 

Чланови Одбора су утврдили листу домаћих часописа за 2012. годину: 

 

бр Наслов часописа МНО 

2013 

1. Kragujevac Journal of Science M51 

2. Facta Universitatis, Series: Physics, Chemistry and 

Technology 

M51 

3. Journal of Research in Physics M51 

4. Mikrotalasna revija M52 

5. Termotehnika M52 

6. Sveske fizičkih nauka (SFIN-Proceedings) M53 

 

Поред горе наведених часописа из области физике, Одбор признаје и све остале часописе  

које Народна библиотека категорише, односно часописе који се налазе на листи CEON-ове 

библиометријске анализе (Центар за евалуацију у образовању и науци). 

Договорено је да ако неко од чланова Одбора има предлог да се одређени часопис 

категорише као М24 достави предлог са пратећом документацијом за следећу седницу 

Одбора. 
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ТАЧКА 5: 

 

У оквиру ове тачке дискутовало се о апелу који су САНУ, Национални савет за научни и 

технолошки развој, Национални савет за високо образовање, Заједница института Србије и 

Конференција Универзитета Србије упутиле ресорном Министрству. Договорено је да 

Одбор упути допис министру проф. др Жарку Обрадовићу и државном секретару проф. др 

Радивоју Митровићу као апел поводом тешке финансијске ситуације у науци. Саставни део 

Записника је допис Матичног одбора који ће се упути Министарству. Такође је договорено 

да се то писмо пошаље другим МО, са предлогом да Одбори пошаљу заједничко писмо  

сличног апела на исту адресу.    

 

 

 

 

 

 

Записник саставила, 

Андријана Ивановић 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


