
З А П И С Н И К  
са VI седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане у среду 7. априла 2021. године  

 

Седници присуствује 44 члана Већа, и то 13 у сали и 31 online.  

 
Оправдано одсутни:  проф. др Предраг Миленовић 

   проф. др Растко Василић 

   доц. др Сава Галијаш 

   доц. др Сузана Путниковић 

   др Биљана Николић 

 

Неоправдано одсутни: проф. др Татјана Вуковић 

   проф. др Зоран Борјан 

   проф. др Драгана Вујовић 

   проф. др Владимир Ђурђевић 

   доц. др Саша Дмитровић 

   доц. др Владимир Миљковић 

    

 

 

 Декан Факултета проф. др Иван Белча отворио је седницу у 11:10 часова и предложио 

следећи 

 

Д н е в н и   р е д 

 
1. Усвајање Записника са V седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета.  

Изборно веће 

2. Разматрање предлога катедара у вези са покретањем поступка за избор наставника до 30% радног 

времена и то:  

a) предлога Катедре за физику кондензованог стања у вези са расписивањем конкурса за избор једног 

ванредног професора за ужу научну област Физика кондензоване материје са 30% радног времена 

(избор др Дарка Танасковића) 

b) предлога Катедре за Теоријску механику, електродинамику и статистичку физику у вези са 

расписивањем конкурса за избор једног ванредног професора за ужу научну област Статистичка 

физика са 30% радног времена (избор др Милице Миловановић) 

3. Усвајање Извештаја Комисије за избор наставника Физичког факултета и то: 

a) једног ванредног професора за ужу научну област Примењена физика (реизбор др Растка Василића) 

b) једног доцента за ужу научну област Настава физике (избор др Браниславе Вучетић) 

4. Покретање поступка за избор др МИЛИЦЕ ВАСИЉЕВИЋ у звање научног сарадника.  

5. Усвајање Извештаја за избор СТЕВАНА ПЕЦИЋА у звање истраживач-приправник.  

6. Давање сагласности на избор др ВИКТОРА ЦЕРОВСКОГ у звање научног сарадника на Институту за 

мултидисциплинарна истраживања.  

Наставно-научно веће 

7. Покретање поступка за избор декана и продекана Физичког факултета за мандатни период 2021–2024. 

година и именовање Комисије за евидентирање кандидата за декана. 

8. Одређивање Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду докторске 

дисертације за: 

a) АЛЕКСАНДРА БОЈАРОВА, мастер инжењера електротехнике и рачунарства, који је пријавио докторску 

дисертацију под називом: "РАЧУНАРСКЕ СИМУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЧЕСТИЦА: КИНЕТИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ 

НЕРАВНОТЕЖНЕ ПЛАЗМЕ У ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОМ ПОЉУ" под менторством др Зорана Љ. Петровића, 

научног саветника ИФ у пензији.  



7. април 2021. 

 

9. Усвајање Извештаја Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду 

докторске дисертације и одређивање ментора за:  

a) САЊУ ГРУЈОВИЋ ЗДОЛШЕК, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под 

називом „ДУГЕ У ТРАНСМИСИЈИ ЈОНА КРОЗ ВРЛО ТАНКА ЕЛЕКТРОСТАТИЧКА СОЧИВА“ 

b) БОЈАНА ЗЛАТКОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: 

"FOUR WAY MIXING IN HOT POTASSIUM VAPOR" (Четвороталасно мешање у пари атома калијума) 

10. Одређивање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације за: 

a) ДРАГУТИНА ЈОВКОВИЋА, мастер физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: 

„КОРЕЛАЦИЈЕ У СИГНАЛИМА ТИПА БАРКХАУЗЕНОВОГ ШУМА“, урађене под менторством проф. др 

Ђорђа Спасојевића 

b) МАРКА БОШКОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: 

"МАГНЕТНЕ НАНОЧЕСТИЦЕ У МЕДИЦИНИ: МЕТОДЕ ОДРЕЂИВАЊА ТОПЛОТНИХ ГУБИТАКА И 

БИОДИСТРИБУЦИЈЕ", урађене под менторством др Братислава Антића, научног саветник ИНН Винча 

11. Усвајање предложене теме за израду мастер рада, одређивање руководиоца и комисије за одбрану рада 

за:  

a) АЛЕКСУ СТАНКОВИЋА, студента мастер студија смера Метеорологија, који је пријавио мастер рад под 

називом: "АНАЛИЗА ОСЕТЉИВОСТИ МОДЕЛОВАНЕ МИКРОФИЗИКЕ НА СТОХАСТИЧКЕ ПЕРТУРБАЦИЈЕ 

МИКРОФИЗИЧКИХ ПАРАМЕТАРА "  

12. Одређивање рецензената за рукопис "Квантна статистичка физика: збирка задатака",  аутора доц. др 

Владимира Миљковића. 

13. Усвајање рецензије рукописа "Квантна статистичка физика", аутора др Милице Миловановић.  

14. Доношење одлуке о подршци кандидату за ректора Универзитета у Београду за мандатни период 2021-

2024 година.  

15. Питања наставе, науке и финансија.  

16. Захтеви за одобрење одсуства. 

17. Усвајање извештаја са службених путовања. 

18. Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу. 

19. Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.  

 

 

 

 Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на 

 

1. тачку 

  

 Усвојен је Записник са V седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког 

факултета.  

 

Изборно веће 

 

2. тачка 

 

 Изборно веће Физичког факултета разматрало је предлоге катедара и покренуло 

поступак за избор наставника до 30% радног времена и то:  

a) на основу предлога Катедре за физику кондензованог стања, са 26 гласова ЗА и 

једним УЗДРЖАНИМ гласом, донета је одлука да се распише конкурса за избор 

једног ванредног професора за ужу научну област Физика кондензоване материје 

са 30% радног времена 

Комисија:  др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 



7. април 2021. 

 

   др Зоран Радовић, редовни професор ФФ у пензији 

   др Босиљка Тадић, научни саветник Инст. "Ј.Штефан", Љубљана  

 

b) на основу предлога Катедре за Теоријску механику, електродинамику и статистичку 

физику, са 26 гласова ЗА и једним УЗДРЖАНИМ гласом, донета је одлука да се 

распише конкурса за избор једног ванредног професора за ужу научну област 

Статистичка физика са 30% радног времена  

Комисија: др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор ФФ 

  др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 

  др Слободан Врховац, научни саветник ИФ 

 

3. тачка 

 

 Наставно-научно веће је усвојило Извештај Комисије за избор наставника Физичког 

факултета и то: 

a) након гласања у коме су учествовали редовни и ванредни професори Факултета, 

једногласно, са 27 гласова ЗА, утврђен је предлог о поновном избору др РАСТКА 

ВАСИЛИЋА у звање ванредног професора за ужу научну област Примењена физика  

b) након гласања у коме су учествовали редовни професори, ванредни професори и 

доценти, једногласно, са 44 гласова ЗА, утврђен је предлог о избору др 

БРАНИСЛАВЕ ВУЧЕТИЋ у звање доцента за ужу научну област Настава физике.  

 

4. тачка 

 

 Донета је одлука о покретању поступка и одређена комисија за избор др МИЛИЦЕ 

ВАСИЉЕВИЋ у звање научног сарадника.  

Комисија: др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 

  др Никола Коњевић, професор емеритус ФФ 

  др Иван Виденовић, ванредни професор ФФ 

  др Јовица Јововић, виши научни сарадник ФФ 

  др Гордана Мајсторовић, редовни професор Војне академије 

 

5. тачка 

 

Усвојен је Извештај за избор СТЕВАНА ПЕЦИЋА у звање истраживач-приправник.  

 

6. тачка 

 

Наставно-научно веће је дало сагласност на избор др ВИКТОРА ЦЕРОВСКОГ у звање 

научног сарадника на Институту за мултидисциплинарна истраживања.  
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Наставно-научно веће 

 

7. тачка 

 

Донета је одлука о покретању поступка за избор декана и продекана Физичког факултета 

за мандатни период 2021–2024. година и именована Комисија за евидентирање кандидата за 

декана. 

Комисија: др Ивана Тошић, редовни професор ФФ 

  др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор ФФ 

  др Владимир Милосављевић, редовни професор ФФ 

 

8. тачка 

 
Одређена је  Комисија за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме 

за израду докторске дисертације за: 
 

a) АЛЕКСАНДРА БОЈАРОВА, мастер инжењера електротехнике и рачунарства, који је 

пријавио докторску дисертацију под називом: "РАЧУНАРСКЕ СИМУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА 

ЧЕСТИЦА: КИНЕТИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ НЕРАВНОТЕЖНЕ ПЛАЗМЕ У ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОМ 

ПОЉУ" под менторством др Зорана Љ. Петровића, научног саветника ИФ у пензији 

Комисија: др Зоран Николић, ванредни професор ФФ 

  др Горан Попарић, редовни професор ФФ 

  др, Срђан Буквић, редовни професор ФФ 

   др Марија Пуач, научни сарадник ИФ 

 

9. тачка 

 

Усвојен је Извештај Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене 

теме за израду докторске дисертације и одређен ментор за: 

a) САЊУ ГРУЈОВИЋ ЗДОЛШЕК, дипломираног физичара, која је пријавила докторску 

дисертацију под називом „ДУГЕ У ТРАНСМИСИЈИ ЈОНА КРОЗ ВРЛО ТАНКА 

ЕЛЕКТРОСТАТИЧКА СОЧИВА“. 

Ментор: др Игор Телечки, научни сарадник ИНН Винча 

 

b) БОЈАНА ЗЛАТКОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију 

под називом: "FOUR WAY MIXING IN HOT POTASSIUM VAPOR" (Четвороталасно мешање 

у пари атома калијума) 

Ментор: др Александар Крмпот, виши научни сарадник ИФ 

 

10. тачка 

 

 Oдређена је Комисија за одбрану докторске дисертације за:  

 



7. април 2021. 

 

a) ДРАГУТИНА ЈОВКОВИЋА, мастер физичара, који је предао докторску дисертацију 

под називом: „КОРЕЛАЦИЈЕ У СИГНАЛИМА ТИПА БАРКХАУЗЕНОВОГ ШУМА“, 

урађене под менторством проф. др Ђорђа Спасојевића 

Комисија:  др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 

др Милан Кнежевић, редовни професор ФФ у пензији 

  др Сања Јанићевић, научни сарадник ПМФ Крагујевац 

 

b) МАРКА БОШКОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску 

дисертацију под називом: "МАГНЕТНЕ НАНОЧЕСТИЦЕ У МЕДИЦИНИ: МЕТОДЕ 

ОДРЕЂИВАЊА ТОПЛОТНИХ ГУБИТАКА И БИОДИСТРИБУЦИЈЕ", урађене под 

менторством др Братислава Антића, научног саветник ИНН Винча 

Комисија:  др Братислав Антић, научни саветник ИНН Винча 

  др Милорад Кураица, редовни професор ФФ 

  др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 

 

11. тачка 

 

Усвојена је пријављена тема за израду мастер рада, одређен руководилац и Комисија 

за одбрану рада за: 

 

a) АЛЕКСУ СТАНКОВИЋА, студента мастер студија смера Метеорологија, који је 

пријавио мастер рад под називом: "АНАЛИЗА ОСЕТЉИВОСТИ МОДЕЛОВАНЕ 

МИКРОФИЗИКЕ НА СТОХАСТИЧКЕ ПЕРТРУБАЦИЈЕ МИКРОФИЗИЧКИХ ПАРАМЕТАРА " 

Комисија: др Томислава Вукићевић, руководилац рада, научни саветник ФФ 

  др Катарина Вељовић, доцент ФФ 

  др Немања Ковачевић, доцент ФФ  

 

12. тачка 

 

 Одређени су рецензенати за рукопис "Квантна статистичка физика: збирка задатака",  

аутора доц. др Владимира Миљковића. 

Рецензенти:  др Милан Кнежевић, редовни професор ФФ 

  др Милицa Миловановић, научни саветник ИФ 

 

13. тачка 

 

 Наставно-научно веће је усвојило рецензију рукописа "Квантна статистичка физика", 

аутора др Милице Миловановић и прихватило га као уџбеник за предмет Квантна статистичка 

физика.  

 

14. тачка 

 

 Наставно-научно веће је, након краће дискусије, донело одлуку да подржи оба 

кандидата за ректора Универзитета у Београду за мандатни период 2021-2024 година.  
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15. тачка 

 

 Питање наставе 

 Продекан за наставу доц. др Славица Малетић обавестила је чланове Већа да је 

додатни испитни рок померен за април. Такође је замолила наставнике да записнике са испита 

предају благовремено, а да наставници који држе наставу студентима Математичког факултета 

оду у Студентску службу Математичког факултета и потпишу записнике са испита. Један део 

наставника није још увек донео оверене фотокопије диплома, па је продекан пренела молбу 

Лелице Вуковић Радош да то учине што пре.  

 

 Питање финансија 

 Продекан за финансије проф. др Горан Попарић обавестио је чланове Већа да је 

финансијска ситуација и даље лоша.   

 

 Питања науке 

 Продекан за науку проф. др Стеван Стојадиновић обавестио је чланове Већа да ће 

ускоро бити сазван састанак  координатора смерова у вези са предстојећом акредитацијом 

докторских студија. 

 

16. тачка 

 

 Наставно-научно веће је одобрило неплаћено одсуство Милици Васиљевић у периоду 

од 1. маја до 1. новембра 2021. године, ради учешћа у истраживачким активностима групе за 

фероелектрике и функционалне оксиде (FFО), на École polytechnique fédérale de Lausanne 

(EPFL), Лозана, Швајцарска под руководством проф. др Драгана Дамјановића.  

 

 

 Седница је завршена у 11:55 часова.  

 
 

 

Београд, 23.4.2021.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

        Проф. др Иван Белча, с.р. 


