ЗАПИСНИК
са 24. седнице Научног већа Астрономске опсерваторије у Београду

Научни саветник
др Милан Ћирковић
др Гојко Ђурашевић
др Зорица Цветковић
др Срђан Самуровић
др Предраг Јовановић
др Слободан Јанков
др Дарко Јевремовић

ОПРАВДАНО
ОДСУТНИ

ПРИСУТНИ

одржане 09.07.2018. године у 14:15 часова

др Лука Поповић

Виши научни сарадник

Научни сарадник

др Раде Павловић
др Горан Дамљановић
др Бранислав Вукотић

др Еди Бон
др Наташа Бон
др Оливер Винце
др Атила Чеки
др Оливера Латковић
др Слађана Кнежевић

др Зоран Симић
др Мирослав Мићић

др Марко Сталевски
др Наташа Тодоровић
др Ана Вудраговић
др Маша Лакићевић
др Иван Милић
др Јелена Ковачевић
Дојчиновић

Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне 23. седнице НВ АОБ.
2. Извештај директора о текућем пословању.
3. Допис Министарства о покретању изборног процеса за УО АОБ и избор кандидата из
редова запослених.
4. Покретање поступка за реизбор др Наташе Бон у звање научни сарадник.
5. Покретање поступка за избор Жане Поповић у звање истраживач сарадник.
6. Разно.
Тачка 1.
Записник са 23. седнице једногласно усвојен.
Тачка 2.
Директор др Гојко Ђурашевић износи извештај за протекли период од претходне седнице НВ.
Радови на Астрономској станици Видојевица се одвијају по плану и у добром смеру. Радници
Топлица Градње се налазе на Видојевици и раде на објекту. Тренутно се ради на платоу око новог
павиљона, терен је поравњан и насипа се земља (хумус) где ће бити посађена трава у наредном
кораку. Унутрашњи радови на павиљону су завршени. Тренутно се ради на аутоматизацији
куполе, тј. синхронизацији куполе са телескопом. Што се тиче инсталирања видео надзора фирма
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Топлица Градња је хтела да инсталира опрему која није која не испуњава тражене стандарде, али
је касније у преговорима постигнут договор. Реалуминизација огледала је у току у фабрици у Јени
и требало би да процес буде завршен почетком септембра. АОБ је добила донацију у вредности
од сто хиљада динара као накнаду за дозволу за коришћење библиотеке и директорове
канцеларије за потребе снимања филма за два филмска дана и од тог новца ће бити сређена
канцеларија где је био смештен компјутерски кластер и компјутери за сервере АОБ. Компјутери
за сервере су већ премештени у други подрум АОБ који је реновиран, а кластер ће бити премештен
у Институт Винча јер запослени са АОБ који су надлежни за тај кластер нису били заинтересовани
и задовољни простором у другом подруму који је обезбедила АОБ. Скоро је набављен и један
апарат за смањење влажности ваздуха за случај да то буде потребно у просторији у другом
подруму у којем су смештени рачунари. Финансијска ситуација на АОБ је нормална. Управни
одбор АОБ је на последњем заседању проширио план малих јавних набавки тако да мала набавка
за пројекат за рестаурацију павиљона великог рефрактора буде убачена, како би после могло да
се конкурише за средства. За тај пројекат има доста посла, треба средити куполу, репарација
скидање корозије и фарбање, а затим уређење унутрашњости и то у складу планом да то буде
музејски простор. Што се тиче спора везаног за павиљон Астрографа он би требало ускоро да
буде решен и да се онда крене са санацијом штете на том објекту која је настала илегалним
становањем у њему.
На извештај директора др Дарко Јевремовић има коментаре. Он сматра да је за хонорар за дозволу
коришћења просторија АОБ за снимање филма требало тражити више новца, и друго, да за таква
дешавања у будућности треба обавестити раднике Опсерваторије путем електронске поште, да ће
Опсерваторија и одређене просторије бити заузете у одређеном периоду. Он каже да није могао
слободно да се понаша на радном месту у време снимања филма због филмске екипе која је
константно захтевала тишину као и то да је паркинг био потпуно блокиран. има коментар за
снимања и каже да се изнајмљивањем библиотеке овде не можемо слободно да се понашамо на
послу и тражи да се радницима обезбеди да не долазе на посао тих дана. и пита колико је пара
добијено.
Др Атила Чеки се слаже да такве велике догађаје треба најавити електронском поштом.
Тачка 3.
Председавајући др Милан Ћирковић каже да је из Министарства стигао допис о покретању
изборног процеса за УО АОБ и избор кандидата из редова запослених. Допис је стигао на време
тј. 90 дана пре истицања мандата Управном одбору, а НВ АОБ, по закону, има право да именује
своје чланове и то 3 члана, док преостала 4 именује Министарство.
Др Дарко Јевремовић се јавља за реч и предлаже да се одлука по овој тачки дневног реда остави
за крај августа јер ће тада бити више чланова Научног већа присутно на седници.
Др Милан Ћирковић износи овај предлог на гласање у форми: Ко је за да се Научно веће изјасни
о покретању поступка на овој седници? Једанаест чланова већа је гласало за, четири гласа су
уздржани и један глас против.
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Након овога др Дарко Јевремовић напушта седницу Научног већа.
Др Милан Ћирковић предлаже да кандидати за нове чланове Управног одбора АОБ буду др
Слободан Јанков, др Бранислав Вукотић и др Слађана Кнежевић, уз образложење да сматра да је
на тај начин заступљен по један члан из редова свих звања на АОБ тј. др Јанков као научни
саветник, др Вукотић као виши научни сарадник и др Кнежевић као научни сарадник.
Председавајући позива и остале чланове да предложе кандидате и отвара дискусију.
Др Еди Бон сматра да би сваки тренутни члан Управног одбора требао да предложи неког
кандидата и он предлаже да то буде Маша Лакићевић, која је одсутна, али се сложила са тим.
Др Атила Чеки предлаже да се сваки од кандидата изјасни по питању како види будућност
Астрономске опсерваторије у наредне 4 године јер је Управни одбор битан за рад и
функционисање АОБ, како би чланови већа могли донети одлуку о гласању с обзиром да имамо
4 кандидата а 3 места у Управном одбору.
Др Слободан Јанков каже да УО треба да има континуитет, а што се тиче плана у будућности за
АОБ је најбитнији став УО према финансијском плану АОБ, а затим избор директора где би он
заступао вољу Научног већа.
Др Гојко Ђурашевић каже да је најбитније да Управни одбор треба да ради као тим и каже да ће
Министарство преко Управног одбора увек штити своје интересе.
Др Ћирковић каже да су кандидати др Слободан Јанков, др Бранислав Вукотић, др Слађана
Кнежевић, др Маша Лакићевић и обавештава НВ да се о кандидатима одлучује тајним гласањем
и то већином од присутних, и формира комисију за пребројавање гласова у саставу др Горан
Дамљановић, председник комисије и др Наташа Бон и др Оливер Винце, чланови комисије.
Након краће паузе током које су припремљени гласачки листићи наступа гласање на којем
учествује 15 чланова Научног већа који се могу одлучити за три кандидата сходно томе могу
заокружити до највише 3 опције на гласачком листићу.
Председник комисије за пребројавање гласова чита резултате. Др Слободан Јанков добио је 11
гласова, др Бранислав Вукотић добио је 11 гласова, др Слађана Кнежевић добила је 8 гласова и
др Маша Лакићевић добила је 3 гласа. Била су два неважећа листића.
Председавајући др Милан Ћирковић каже да су овим гласањем и одлучена три члана већином
гласова присутних и то су др Слободан Јанков, др Бранислав Вукотић и др Слађана Кнежевић и
подсећа да је Министарство то које даје финалну реч и да они морају одобрити да ови кандидати
могу да постану чланови Управног одбора.

Тачка 4.
Једногласно је формирана комисија за реизбор др Наташе Бон у звање научни сарадник и
то у саставу др Предраг Јовановић, научни саветник, као председник комисије, др Срђан
Самуровић, научни саветник и др Бојан Арбутина, ванредни професор, као чланови комисије,
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чиме је поступак за реизбор и покренут.
Тачка 5.
Једногласно је формирана комисија за избор Жане Поповић у звање истраживач сарадник
и то у саставу др Зоран Симић, виши научни сарадник, као председник комисије, др Еди Бон,
научни сарадник и др Дарко Јевремовић, научни саветник, као чланови комисије, чиме је поступак
за избор и покренут.
Тачка 6.
Под тачком разно нема дискусије.

Научно веће је завршено у 15:22.

Записничар:
_____________________
др Милан Стојановић

Председавајући:
____________________
др Милан Ћирковић
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