
ЗАПИСНИК 
са VII седнице Колегијума докторских студија школске 2017/2018, 

одржане у среду  29. јун 2018. године. 
 
Седници присуствује 12 чланова колегијума и то: проф. др Петар Аџић, проф. др Антун Балаж,  
проф. др Маја Бурић, проф. др Таско Грозданов,  проф. др Милан Дамњановић, проф. др Мићо 
Митровић, проф. др Наташа Недељковић, проф. др Воја Радовановић, проф. др Зоран Радовић,  
проф. др Љиљана Симић, проф. др Стеван Стојадиновић и проф. др Ивана Тошић  
 
 

Продекан за науку Физичког факултета, проф. др Воја Радовановић, отворио је седницу у 
14:08 часова и предложиo следећи  

 
Дневни ред: 

 
1. Презентација семинарског радова  са образложењем  тема  докторских  дисертација: 

a) Милан Стојановић 
2. Наставак рада на промени Правилника о докторским студијама и одбрани докторске 

дисертације 
 
 

 
 
 
1. Тачка 

 
 

a)   МИЛАН СТОЈАНОВИЋ, студент докторских студија Физичког факултета, студијска група 
Физика, научна област дисертације Физика језгара и честица, презентовао је кратак 
преглед области теме докторске тезе, циљ и методе истраживања, преглед својих 
досадашњих резултата као и процену могућег научног доприноса дисертације. Докторска 
дисертација са оквирним насловом „Корелације честица у системима различитих 
величина на CMS-у“ била би рађена под менторством др Јована Милошевића, вишег 
научног сарадника ИНН Винча. Чланови Колегијума су кандидату и ментору постављали 
питања у вези са њиховим истраживањима, те је након краће дискусије, донета одлука да 
се ПРИХВАТИ тема ове докторске дисертације, али да наслов тезе буде 
„Азимуталне анизостропије наелектрисаних честица у сударима pp, pPb, XeXE и PbPb 
у експерименту CMS на Великом хадронском сударачу-LHC“. 

 

2. Тачка 
  
У члану 11 став 3 а) о специјалистичким студијама треба обрисати. 
Члан 12:  
- у првом ставу на крју треба додати „ О чему одлуку доноси Колегијум докторских 
студија пре конкурса“ 
- последњи став брисати 



Члан 13 последњи став треба обрисати. 
Члан 15 у трећем ставу треба додати у последњој реченици „мора да положи бар 
половину испита, односно бар 30 ЕСПБ из своје научне области“ 
Члан 16 у првом ставу на креју додат „ уводи студента у научни рад  и упућује у 
истраживачки проблем“ 
Члан 17 трећи став треба обрисати. 
Ментор може истовремено водити највише три студента на докторским студијама. 
У претпоследњем ставу додати у водећим међународним часописима, са импакт 
фактором преко 1, односно 0,5 за метеорологију и наставу физике. 
Члан 18 на крају додати „ у складу са правилником о сукобу интереса Факултета осносно 
Универзитета.“ 
Члан 20 став три комплетно обристи 
Члан 25 четврти став треба да гласи: Кандидат подноси урађену докторску дисертацију у 
шест примерака и у електронској верзији,  и доставља је Факултету. 
У члану 26 први став треба брисати реч одговарајућем. 
У члану 27 први став обрисати реч писаних. 
 

Продекан за науку проф. др Воја Радовановић је рекао да ће исправити ове ставове које 
смо договорили и још једном послати члановима Колегијума како бисмо на следећем 
Колегијуму усвојили Правилник о докторским студијама и одбрани докторске дисертације 
усклађен са правилником Универзитета. 

 
 
 

 
 

Седница је завршена у 16:05 часова.                                                              
 
 
        Београд, 02. 07. 2018.  

                                                                                                     Продекан за науку  
                                                                                                              Физичког факултета                                                                                                                          

Проф. др Воја Радовановић, с.р.      


