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ЗАПИСНИК 

са 22. седнице Научног већа Астрономске опсерваторије у Београду 

одржане 16.03.2018. године у 14:10 часова 

 

 

ПРИСУТНИ: др Милан Ћирковић, научни саветник, др Гојко Ђурашевић, научни саветник, др 

Лука Поповић, научни саветник, др Зорица Цветковић, научни саветник, др Раде Павловић, 

виши научни сарадник, др Зоран Симић, виши научни сарадник, др Бранислав Вукотић, виши 

научни сарадник, др Еди Бон, научни сарадник, др Наташа Бон, научни сарадник, др Оливер 

Винце, научни сарадник, др Слађана Кнежевић, научни сарадник, др Маша Лакићевић, научни 

сарадник, др Предраг Јовановић, научни саветник, др Слободан Јанков, научни саветник, др 

Атила Чеки, научни сарадник, др Оливера Латковић, научни сарадник, др Ана Вудраговић, 

научни сарадник. 

 

ОПРАВДАНО ОДСУТНИ: др Горан Дамљановић, виши научни сарадник, др Милан 

Богосављевић, научни сарадник, др Иван Милић, научни сарадник, др Јелена Ковачевић 

Дојчиновић, научни сарадник, др Дарко Јевремовић, научни саветник, др Срђан Самуровић, 

научни саветник, др Марко Сталевски, научни сарадник, др Наташа Тодоровић, научни 

сарадник, др Мирослав Мићић, научни сарадник. 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне 21. седнице Научног већа Астрономске 

опсерваторије. 

2. Одлуке о годишњим наградама Астрономске опсерваторије. 

3. Извештај комисије за избор др Милана Стојановића у звање научни сарадник. 

4. Покретање поступка за избор Ђорђа Савића у звање истраживач сарадник. 

5. Покретање поступка за избор Петра Костића у звање истраживач сарадник. 

6. Покретање поступка за избор др Иване Милић Житник у звање научни сарадник. 

7. Одлука Националног савета за науку и технолошки развој о етичком кодексу. 

8. Разно. 

 

 

Тачка 1. 

Записник са 21. седнице једногласно је усвојен. 
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Тачка 2. 

Председавајући покреће дискусију за сваку од четири планиране награде посебно. 

 За награду Астрономске опсерваторије за научни рад за 2018. годину стигао је један 

предлог и то за др Оливера Винцеа. Предлагачи др Срђан Самуровић и др Ана Вудраговић 

приложили су реферат и стручну биографију кандидата као и списак објављених радова.  

 За награду Астрономске опсерваторије за научни рад младих за 2018. годину предложена 

су два кандидата. Први предлог за кандидата је др Маша Лакићевић. У име предлагача др Лука 

Поповић даје кратак опис реферата који је приложен за ову седницу. 

Други предлог за кандидата је др Немања Мартиновић. Предлагачи др Срђан Самуровић, др 

Мирослав Мићић и др Атила Чеки приложили су реферат и стручну биографију кандидата као и 

списак објављених радова. 

 За награду за допринос развоју Астрономске опсерваторије за раднике Опсерваторије за 

2018. годину, директор предлаже једног кандидата и то др Слободана Нинковића. Др Зорица 

Цветковић се слаже са предлогом и сматра да је он идеалан кандидат за ову награду и додаје да 

је колега др Нинковић и даље активан и да објављује радове у престижним међународним 

часописима. Др Ћирковић каже да је др Нинковић био један од најредовнијих чланова Научног 

већа који је увек имао конструктивне предлоге. 

 За награду за допринос развоју Астрономске опсерваторије за спољашња физичка и 

правна лица за 2018. годину, директор предлаже једног кандидата и то Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја. Као једини предлагач др Гојко Ђурашевић, у кратком опису 

реферата, каже да ове године Министарство имало разумевања за све проблеме и пре свега 

финансијске трошкове које је Опсерваторија имала. Средства која су обезбеђена од стране 

Министарства превазилазе оно што је било предвиђено. Захваљујући томе, завршен је павиљон 

за телескоп Миланковић, набављена је купола за тај павиљон и урађена је реконструкција 

система за грејање у главној згради Опсерваторије. Због свега наведеног др Ђурашевић сматра 

да им се треба захвалити на симболичан начин, тј. давањем ове награде. 

 Формирана је изборна комисија у саставу др Слађана Кнежевић, председник комисије, др 

Ана Вудраговић, члан комисије и др Еди Бон члан комисије. 

 Кандидат за награду Астрономске опсерваторије за научни рад за 2018. годину др Оливер 

Винце добио је 15 гласова за  и 2 гласа уздржан. Како кандидат има већину гласова присутних 

чланова Научног већа награда Астрономске опсерваторије за научни рад за 2018. годину 

додељена је др Оливеру Винцеу. 

 Кандидат за награду Астрономске опсерваторије за научни рад младих за 2018. годину др 

Маша Лакићевић добила је 13 гласова за, док је кандидат др Немања Мартиновић добио 3 гласа 

за. Један глас је уздржан. Како кандидат др Маша Лакићевић има већину гласова присутних 

чланова Научног већа награда Астрономске опсерваторије за научни рад младих за 2018. годину 

додељена је др Маши Лакићевић. 
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 Кандидат за награду за допринос развоју Астрономске опсерваторије за раднике 

Опсерваторије за 2018. годину др Слободан Нинковић добио је 16 гласова за и 1 глас уздржан. 

Како кандидат има већину гласова присутних чланова Научног већа награда за допринос развоју 

Астрономске опсерваторије за раднике Опсерваторије за 2018. годину додељена је др 

Слободану Нинковићу. 

 Кандидат за награду за допринос развоју Астрономске опсерваторије за спољашња 

физичка и правна лица за 2018. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

добио је 15 гласова за и 2 гласа уздржан. Како кандидат има већину гласова присутних чланова 

Научног већа награда за допринос развоју Астрономске опсерваторије за спољашња физичка и 

правна лица за 2018. годину додељена је Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 

 Председавајући др Милан Ћирковић закључује да ће награде бити додељене на свечаној 

прослави дана Опсерваторије 12. априла 2018. године. 

 

Тачка 3. 

 Комисија у саставу др Слободан Нинковић, научни саветник, председник комисије, др 

Раде Павловић, виши научни сарадник, др Драгана Илић, ванредни професор Математичког 

факултета, је донела позитивно мишљење о избору др Милана Стојановића у звање научни 

сарадник. Научно веће једногласно доноси 

ОДЛУКУ 

да Научно веће усваја извештај Комисије за израду реферата којим се констатује испуњеност 

услова за избор др Милана Стојановића у звање научни сарадник и да се материјал прослеђује 

на даљу процедуру надлежном Министарству. 

 

Тачка 4. 

 Једногласно је формирана комисија за избор Ђорђа Савића у звање истраживач сарадник 

и то у саставу др Еди Бон, научни сарадник, као председник комисије, др Маша Лакићевић, 

научни сарадник и др Наташа Тодоровић, научни сарадник, као чланови комисије, чиме је 

поступак за избор и покренут. 

 

Тачка 5. 

 Једногласно је формирана комисија за избор Петра Костића у звање истраживач сарадник 

и то у саставу др Срђан Самуровић, научни саветник, као председник комисије, др Бранислав 

Вукотић, виши научни сарадник и др Оливер Винце, научни сарадник, као чланови комисије, 

чиме је поступак за избор и покренут. 
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Тачка 6. 

 Једногласно је формирана комисија за избор др Иване Милић у звање научни сарадник и 

то у саставу др Раде Павловић, виши научни сарадник, као председник комисије, др Зорица 

Цветковић, научни саветник и др Бојан Новаковић, доцент Математичког факултета, као 

чланови комисије, чиме је поступак за избор и покренут. 

 

Тачка 7. 

Др Атила Чеки каже да је одлука Националног савета за науку и технолошки развој о етичком 

кодексу објављена на сајт, али да на адресу Астрономске опсерваторије није стигло никакво 

писмо ни обавештење. Он сматра да би веће требало да донесе неки акт у вези објављене 

одлуке. Др Лука Поповић предлаже да се ова дискусија одложи за следећу седницу јер у овом 

тренутку Научно веће не располаже са свим потребним информацијама да донесе било какву 

одлуку. Сматра да ће до следеће седнице Научног већа бити више информација о одлуци 

Националног савета, као и то да би директор могао да упути допис Министарству да нам дају 

неке инструкције по овом питању. 

 

Тачка 8. 

Под тачком разно, др Бранислав Вукотић и др Лука Поповић имају предлог да се направе 

правилници за писање и предавање материјала за избор у научна звања. Оваквим правилником 

би се олакшао посао комисије и сви реферати за избор у звање би били истог формата и типа. 

Такође, добро написани реферат значи и мање објашњавања на матичном одбору за геонауке и 

астрономију што ће убрзати процес добијања звања. Правилник би требао да има два дела, један 

интерни документ који потписује директор, и други општи који потписује матични одбор. Први 

корак у креирању оваквих докумената је већ направљен. Постоји радна верзија правилника, као 

и примера за углед, коју су др Бранислав Вукотић, др Лука Поповић и др Зоран Кнежевић већ 

прочитали и прерадили. Остало је да се још неколико ствари које треба усагласити пре 

формирања финалне верзије коју би послали Матичном одбору и која би после тога требало да 

буде постављена на сајт Астрономске опсерваторије. 

 

Научно веће је завршено у 15:35. 

 

 

Записничар: Председавајући: 

 

_____________________              ____________________ 

др Милан Стојановић                                             др Милан Ћирковић 

 


