МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ САНУ
Број: 231/2
16. август 2012. године
ЗАПИСНИК
са
ХII седнице Управног одбора Mатематичког института САНУ
одржане 16.августа 2012. године у 13.00 сати
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ: академик Теодор Атанацковић, председник Управног
одбора; академик Стеван Пилиповић; др Слободанка Јанковић, научни саветник
МИ САНУ; др Зоран Огњановић, научни саветник МИ САНУ; проф.др Жарко
Спасић, редовни професор, Машински факултет, Београд.
Седдници присуствује и директор Института др Зоран Марковић и академик
Драгош Цветковић.
Седница је почела у 13:00 часова председавао је председник. Члановима је у
допису којим се сазива седница достављен следећи предлог за
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Доношење одлуке о додели повеље Математичког института САНУ
3.

Информације

4.

Питања и предлози

1.
Управни одбор је једногласно усвојио записник са претходне седнице
Управног одбора
2.
После дискусије и гласања чланови Управног одбора су једногласно донели
одлуку да Математички институт САНУ додели повељу господину Теодору
фон Бургу као посебан облик признања за изванредна достигнућа у
математици. Повеља се додељује за изузетне резултате на Међународним
математичким олимпијадама. Са освојене 4 златне, 1 сребрном и 1 бронзаном
медаљом Теодор фон Бург је постао до сада најуспешнији такмичар у свету.
Такође је једноглсно донета одлука да Управни одбор Математичког института
покрене поступак допуне Статута (члан 8.) да се повеље треба увести и за друге
доприносе (велики резултати у математици, доприноси у развоју Института,

допринос у популаризацији математике. Предлог допуне Статута треба
упутити Научном већу, са предлогом критеријума доделе, дефиницијом
овлашћеног предлагача...)

3.
Директор је обавестио чланове Управног одбора о финансијској ситуацији
Института; да је почела да пристиже опрема с тим што капитална опрема
касни; о новим правилима, које је Министарство просвете и науке донело, који
се односе на учешће пензионера на пројектима;
Академик Стеван Пилиповић је обаевстио чланове да ће 14.септембра 2012.
године бити оржана пригодна свечаност у САНУ, у част господина Теодора
фон Бурга, када ћему бити уручена и повеља Математичког института.
Др Зоран Огњановић, заменик директора је обавести је чланове да је академик
Додунеков, председник бугарске академије наука изненада преминуо.
4. Питања и предлози
Нема
Седница је закључена у 14.00 часова
Записник водила

Гордана Настић

Председавао

академик Теодор Атанацковић

