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З А П И С Н И К 

СА  ДВАДЕСЕТОГ САСТАНКА МАТИЧНОГ НАУЧНОГ ОДБОРА ЗА ФИЗИКУ 

 

Састанак Матичног научног одбора за физику је одржан 28.03.2012. 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. Разматрање и усвајање предлога вредновања радова великих медјународних 

колаборација; 

3. Избори у звања 

4. Разно. 

 

Састанку су присуствовали следећи чланови одбора: др Љупчо Хаџиевски, др Иван 

Манчев, др Златко Ракочевић, др Бранислав Јеленковић, проф. др Милан Дамњановић, др 

Наташа Бибић, др Таско Грозданов,  др Братислав Маринковић, проф. др Иштван Бикит, 

проф. др Наташа Недељковић и проф. др Миљко Сатарић. 

  

Састанку су присуствовали: др Зоран Николић, доцент и Андријана Ивановић, саветник 

Министра. 

  

Седницом је председавао председник Матичног научног одбора др Бранислав Јеленковић. 

 

ТАЧКА 1: 

 

Записник са претходне седнице је усвојен уз измену прве реченице у тачки 3, која сада 

гласи: Матични одбор сматра да научници који имају статус емеритуса и научници који су  

у циклусу истраживања 2011-2014. година стекли статус пензионера морају бити 

равноправни са осталим сарадницима научних пројеката Министарства просвете и науке. 

 

ТАЧКА 2: 

 

У дискусији у којој су учествовали сви присутни, размотрени су сви дописи који су 

упућени Одбору. Договорено је да се прихвати текст Предлог критеријума за вредновање 

доприноса и ауторства на радовима великих колаборација који је сачинио председник 

Одбора од материјала који је доставио Физички факултет (проф. др М. Дамњановић) и 

предлог који су дали др Н. Бибић и др Љ. Хаџиевски уз следеће допуне: 

 Поред четири наведена услова додати и пети који гласи: Радови који су резултат 

међјународних пројеката реализованих у оквиру колаборација. 



 У тексту Предлога додати и две фус ноте. Прва је да „Кандидат за све наведене 

услове треба да доставити конкретне доказе. У случају да кандидат поседује неке  

друге доказе о ауторству такође треба да доставити Одбору на увид који ће исте 

размотрити“. Друга фус нота је „ Уколико буде постојала потеба за додатним 

информацијама, Матични одбор може да потражи мишљење Комисије за сарадњу 

са CERN-ом. 

 

У оквиру ове тачке покренута је дискусија  како нормирати радове. Чланови одбора се не 

слажу са нормирањем радова, односно са поделом  на 3, 5 и 7 аутора, јер су анализе 

показале незаснованост такве поделе. Матични одбор ће покушати да дође до правилније 

формуле за нормирање. 

 

ТАЧКА 3: 

 

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 Александар Богојевић изабере у научно 

звање научни саветник, др Александер Ковачевић, др Светлана Савић-Шевић, др Радмила 

Панајотовић изаберу у научно звање виши научни сарадник, др Зоран Грујић, др Игора 

Салом, др Игора Балаж, др Драгана Церовић и др Славица Малетић изаберу у научно 

звање научни сарадник 

 

Састанак је завршен у 13,45 часова. 

 

 

Записник саставила, 

Андријана Ивановић 

 

Председник 

 

др Бранислав Јеленковић, научни саветник   


