ЗАПИСНИК
са 23. седнице Научног већа Астрономске опсерваторије у Београду
одржане 04.06.2018. године у 14:20 часова

ПРИСУТНИ: др Милан Ћирковић, научни саветник, др Гојко Ђурашевић, научни саветник, др
Зорица Цветковић, научни саветник, др Лука Поповић, научни саветник, др Дарко Јевремовић,
научни саветник, др Срђан Самуровић, научни саветник, др Предраг Јовановић, научни саветник,
др Слободан Јанков, научни саветник, др Бранислав Вукотић, виши научни сарадник, др
Мирослав Мићић, виши научни сарадник, др Атила Чеки, научни сарадник, др Оливера Латковић,
научни сарадник, др Наташа Тодоровић, научни сарадник, др Марко Сталевски, научни сарадник,
др Еди Бон, научни сарадник.
ОПРАВДАНО ОДСУТНИ: др Раде Павловић, виши научни сарадник, др Зоран Симић, виши
научни сарадник, др Горан Дамљановић, виши научни сарадник, др Милан Богосављевић, научни
сарадник, др Иван Милић, научни сарадник, др Јелена Ковачевић Дојчиновић, научни сарадник,
др Ана Вудраговић, научни сарадник, др Слађана Кнежевић, научни сарадник, др Маша
Лакићевић, научни сарадник, др Наташа Бон, научни сарадник, др Оливер Винце, научни
сарадник.
Дневни ред:
Усвајање записника са претходне 22. седнице НВ АОБ.
Извештај директора о текућем пословању.
Извештај комисије за избор др Немање Мартиновића у звање научни сарадник.
Извештај комисије за избор др Иване Милић Житник у звање научни сарадник.
Извештај комисије за избор Петра Костића у звање истраживач сарадник.
Извештај комисије за избор Ђорђа Савића у звање истраживач сарадник.
Молба ДАС-а за избор представника АОБ у координационом телу за Међународну
астрономску олимпијаду.
8. Разно.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тачка 1.
Записник са 22. седнице једногласно усвојен.
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Тачка 2.
Директор Гојко Ђурашевић каже да Астрономска опсерваторија (АОО) стоји јако добро у
финансијском погледу. Од Министарства за просвету, науку и технолошки развој добијено је 13.7
милиона динара за градњу павиљона за телескоп и куполу. Од Министарства за културу добијено
је 1.5 милион динара за израду пројекта за рестаурацију павиљона Великог рефрактора.
Што се тиче Астрономске станице на Видојевици, тренутно је завршна фаза монтирања куполе, а
ускоро треба да буде и постављена на павиљон. Такође, ускоро огледала иду на реалуминизацију
у фабрику у Јени. Аустријска фирма АСА која је произвела телескоп је пристала да о свом трошку
уради реалуминизацију. План је да се огледала врате на АСВ најкасније у августу.
Директор др Гојко Ђурашевић напомиње да је прошло три и по године од захтева групе
запослених са АО који су смештени у канцеларији поред сервер сале. Они су тражили да се супер
рачунар и остали рачунари преместе јер производи много буке. Директор каже да је коначно
опремљена и сређена просторија у другом подруму АО у коју ће адекватно бити смештени сви
рачунари укључујући и сервере АО и супер рачунар. А та просторија у којој је до сада била сервер
сала ће бити прилагођена за смештај запослених на АО јер већ постоји велика потреба за новим
местима. Трошкови за те радове су били релативно скромни, а обезбеђени су сви технички и
безбедносни услови за смештај опреме у другом подруму АО.
Др Дарко Јевремовић износи коментаре на извештај директора. Он пита због чега планом није
направљен технолошки пројекат којим би била предвиђена просторија за реалуминизацију на
Астрономској станици Видојевица јер је то очигледно потребно за функционисање сваке
опсерваторије и каже да свака опсерваторија то има. Што се тиче премештања опреме из сервер
сале, пре свега суперрачунара који је набављен преко пројекта на којем је он руководилац, др
Јевремовић износи сумње да просторија у другом подруму није адекватна јер нема одговарајући
клима уређај за хлађење опреме и да је поред тога небезбедна јер су степенице које воде до те
просторије превише уске и немају држаче за руке. Директор др Ђурашевић одговорио је да је
сигуран да нема свака опсерваторија комору за реалуминизацију и да то раде само фирме које су
специјализоване за те послове, а као пример наводи Опсерваторију Рожен у Бугарској која је
огледало са 2-метарског телескопа слала на реалуминизацију у Чешку. Што се тиче просторије у
коју је смештена рачунарска опрема све је урађено према одговарајућим стандардима и
прописима.
Тачка 3.
Комисија у саставу др Мирослав Мићић, виши научни сарадник, као председник комисије,
др Срђан Самуровић, научни саветник, проф. др Олга Атанацковић, редовни професор
Математичког факултета, као чланови комисије, је донела позитивно мишљење о избору др
Немање Мартиновића у звање научни сарадник. Научно веће једногласно доноси
ОДЛУКУ
да Научно веће усваја извештај Комисије за израду реферата којим се констатује испуњеност
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услова за избор др Немање Мартиновића у звање научни сарадник и да се материјал прослеђује
на даљу процедуру надлежном Министарству.
Тачка 4.
Комисија 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, је донела позитивно мишљење о избору др Иване Милић Житник 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 Иване Милић Житник у звање научни сарадник и да се материјал прослеђује
на даљу процедуру надлежном Министарству.
Тачка 5.
Комисија 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, је донела позитивно мишљење о избору Петра Костића у звање истраживач сарадник.
Научно веће једногласно доноси
ОДЛУКУ
да Научно веће усваја извештај Комисије за израду реферата којим се констатује испуњеност
услова за избор Петра Костића у звање истраживач сарадник чиме је Петар Костић изабран у
звање истраживач сарадник.
Тачка 6.
Комисија у саставу др Еди Бон, научни сарадник, као председник комисије, др Маша
Лакићевић, научни сарадник и др Наташа Тодоровић, научни сарадник, као чланови комисије, је
донела позитивно мишљење о избору Ђорђа Савића у звање истраживач сарадник. Научно веће
једногласно доноси
ОДЛУКУ
да Научно веће усваја извештај Комисије за израду реферата којим се констатује испуњеност
услова за избор Ђорђа Савића у звање истраживач сарадник чиме је Ђорђе Савић изабран у звање
истраживач сарадник.

Тачка 7.
Председавајући је прочитао молбу председника Друштва астронома Србије др Немање
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Мартиновића који тражи од Научног већа АО да одреди представника АО који би био члан радног
тела за организацију међународног такмичења из астрономије 2021. године у нашој земљи.
Научно веће Астрономске опсерваторије именује др Марка Сталевског за представника.
Тачка 8.
Др Милан Ћирковић отвара дискусију под тачком разно. Др Атила Чеки пита шта је урађено по
питању дописа за етички кодекс који је разматран на претходној седници. Др Ћирковић каже да
никакве нове и додатне информације нису објављене од стране Министарства па самим тим и
даље се чека неко додатно појашњење од стране Министарства.
Др Дарко Јевремовић пита како је Астрономска опсерваторија прошла на новом конкурсу за
младе научнике које је отворило Министарство. Руководиоци пројеката кажу да су пријавили
неколико људи, али да нико нов није запослен по том конкурсу.
Др Лука Поповић износи једну информацију са матичног одбора за геонауке и астрономију. Он
каже да је пресудни критеријум код запошљавања младих просечна оцена са студија. Сматра да
треба интервенисати по том питању и да се тражи од Министарства да то не буде једини
критеријум. Такође, сматра да треба тражити и да не буду исти услови за природне и друштвене
науке и да се Астрономска опсерваторија за то мора некако изборити.
Научно веће је завршено у 14:55.

Записничар:
_____________________
др Милан Стојановић

Председавајући:
____________________
др Милан Ћирковић
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