
ЗАПИСНИК 

 
V седнице Колегијума докторских студија школске 2017/2018, одржане у 

среду 16.  maja 2018. године. 
 
Седници присуствује 15 чланова колегијума и то: проф. др Петар Аџић, 
проф. др Иван Белча, проф. др Наташа Бибић, проф. др Маја Бурић, проф. 
др Срђан Буквић, проф. др Милан Дамњановић, проф. др Милан Кнежевић, 
проф. др Мића Митровић, проф. др Наташа Недељковић, проф. др Воја 
Радовановић, проф. др Зоран Радовић, проф. др Бранислав Саздовић, 
проф. др Љиљана Симић, проф. др Ивана Тошић, проф. др Љупчо 
Хаџијевски. 
 
Продекан за науку Физичког факултета, проф. др Воја Радовановић, 
отворио је седницу у 13:10 часова и предложио следећи 
 

Дневни ред: 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице колегијума одржане 21. 
марта 2018. године:  

2. Презентације семинарских радова са образложењем тема докторских 
дисертација: 

a) Ивана Вукашиновић 
b) Никола Коњик 

3. Промена Правилника о докторским студијама и одбрани докторске 
дисератације 
 

 
1. Тачка 
 
Чланови Колегијума докторских студија усвојили су записник са претходне 
седнице одржане 21. марта 2018. године. 
 
 
2. Тачка  
 А) Ивана Вукашиновић, студент докторских студија Физичког факултета, 
научна област Примењена физика, презентовала је тему докторске 
дисертације „Зависност дистрибуције радионуклеида U- и Th-серије, 40К и 
137Cs од физичко-хемијских особина земљишта у систему земљиште-биљка“ 
коју је почела да ради у ИНН Винча под менторством др Драгане 
Тодоровић. Том приликом је изнела кратак преглед области теме докторске 



тезе, циљ и методе истраживања, преглед својих досадашњих резултата 
као и процену могућег научног доприноса дисертације. 
Чланови Колегијума су после постављених питања и дуже дискусије 
сугерисали да се направи физички модел како би се објаснили 
експриментални резултати. Колегијум је одлучио да  ПРИХВАТИ тему ове 
докторске дисертације. 
 
Б) Никола Коњик, студент докторских студија Физичког факултета, научна 
област Квантна поља, честице и гравитација, презентовао је тему докторске 
дисертације „Феноменологија некумутативног скаларног поља у равном и 
закривљеном простору“, коју је почео да ради на Физичком факултету под 
менторством проф. др Марије Димитријевић Ћирић. Том приликом је изнео 
кратак преглед области теме докторске тезе, циљ и методе истраживања, 
преглед својих досадашњих резултата као и процену могућег научног 
доприноса дисертације.  
Чланови Колегијума су после постављених питања и краће дискусије,  
ПРИХВАТИЛИ тему докторске дисертације. 
 
3. Тачка  
У члану 2 треба променити: 
- назив Института за физику у  Институт за физику-Институт од 

националног значаја за Републику Србију. 
- Назив за Институт за Нуклеарна истраживања Винча у Институт за 

нуклеарне науке Винча 
-  У последњој реченици ставити уместо „неким иностраним 

универзитетом“ у „неким другим универзитетом“ 
Члан 4 избрисати или у последњој реченици уместо „оцењивања рада 
других“ ставити „мишљење рада других истраживача“ 
У члану 6 уместо „кроз предмете“ треба ставити „кроз полагање испита“. 
У члану 9 уместо „продекан за науку је члан Колегијума докторских студија 
и он руководи радом Колегијума“ ставити „Колегијум докторских студија 
води продекан за наставу“ или „радом Колегијума координира продекан за 
наставу“. 
У члану 10 последњи пасус брисати. 
 
Седница је завршена у 15:30 часова 
 
 

  Београд, 12. јун 2018. године     Продекан за науку  

                                                                                Физичког факултета  
                                                                          Проф. др Воја Радовановић, с.р.  


