
З А П И С Н И К 
са VII седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета  

одржане у среду 27. априла 2022. године 

 

Седници присуствује 46 чланова Изборног и Наставно-научног већа.  

 
Оправдано одсутни:  проф. др Маја Бурић 

   проф. др Милорад Кураица 

   доц. др Александра Гочанин 

   доц. др Сузана Путниковић 

 

Неоправдано одсутни:  проф. др Драгана Вујовић 

   проф. др Едиб Добарџић 

   проф. др Иван Дојчиновић 

   доц. др Владимир Миљковић 

   др Марјан Ћирковић 

 

 

 Декан Факултета проф. др Иван Белча отворио је седницу у 11.05 часова и предложио 

следећи  

 

Д н е в н и   р е д  

 

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

Изборно веће 

2. Покретање поступка за избор др Дејана Дојића у звање научни сарадник. 

Наставно-научно веће 

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

a) ЛУКУ ИЛИЋА (2012/8004), дипломираног метеоролога, који је предао докторску дисертацију под називом: 

"НУМЕРИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ НУКЛЕАЦИОНИХ ОСОБИНA АТМОСФЕРСКОГ МИНЕРАЛНОГ АЕРОСОЛА” 

(Numerical modeling of ice nucleating properties of atmospheric mineral aerosol), која је рађена под 

менторством др Лазара Лазића, редовног професора Физичког факултета у пензији и др Маје Кузманоски 

научног сарадника Института за физику. 

b) ВЛАДИМИРА ЛАЗОВИЋА (8015/2019), дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под 
називом: "ОПТИЧКЕ И ФЛУОРЕСЦЕНТНЕ ОСОБИНЕ ХИТИНА И ХИТИНСКИХ МИКРОСТРУКТУРА БИОЛОШКОГ 
ПОРЕКЛА", урађену под менторством др Дејана Пантелића, научног саветника Института за физику.  

c) КАТАРИНУ МИЛЕТИЋ (8009/2015), дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под 
називом: "ПРИМЕНА НЕДЕСТРУКТИВНИХ ОПТИЧКИХ МЕТОДА У ПРОЦЕНИ СТАЊА И МЕТАБОЛИЗМА 
БИЉАКА", урађене под менторством др Бећка Касалице, редовног професора Физичког факултета 

4. Усвајање извештаја Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређивање Комисије за одбрану 

дисертације за:  

a) АЛБЕРТА РУМАНА (2012/8018), мастер метеоролога, који је предао докторску дисертацију под називом: 

"УТИЦАЈ ПРОМЕНЕ БИОСФЕРЕ У ПАНОНСКОМ БАСЕНУ НА ЛОКАЛНУ И РЕГИОНАЛНУ КЛИМУ ТОКОМ 

ПРОЛЕЋНИХ, ЛЕТЊИХ И ЈЕСЕЊИХ МЕСЕЦИ", урађену под менторством др Владимира Ђурђевића, 

ванредног професора Физичког факултета  

5. Усвајање пријављене теме за израду мастер рада, одређивање руководиоца и Комисије за одбрану рада за:  

a) НИКОЛУ ГОЛЕША, студента мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, који је 

пријавио мастер рад под називом: "НУМЕРИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ И ПРИНЦИП СПЕКТРОСКОПСКОГ 

ИСПИТИВАЊА ПРАЖЊЕЊА ТИПА ПСЕУДОСПАРК"  

6. Давање сагласности Физичког факултета за избор др Дејана Жикића у звање ванредног професора за ужу 

научну област (предмет) Биофизика у медицини на Медицинском факултету у Београду. 

7. Утврђивање предлога за чланове универзитетских већа из реда редовних професора и то:  
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a) четири кандидата за чланове Већа научних области природно-математичких наука 

b) једног кандидата за члана Савета Универзитета  

8. Разматрање предлога о суорганизацији међународне конференције "Large Hadron Collider Physics 2023". 

9. Питања наставе, науке и финансија.  

10. Захтеви за одобрење одсуства. 

11. Усвајање извештаја са службених путовања. 

12. Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу. 

13. Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.  

 

 

 Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на  

 

1. тачку 

 

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

факултета.  

 

Изборно веће 

 

2. тачка 

 

 Изборно веће је покренуло поступак за избор др Дејана Дојића у звање научни 

сарадник. 

Комисија:   др Срђан Буквић, редовни професор ФФ 

  др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 

  др Мирослав Кузмановић, редовни професор ФФХ 

 

Наставно-научно веће 

 

3. тачка 

  

 Одређена је Комисија за преглед и оцену докторске дисертације за:  

 

a) ЛУКУ ИЛИЋА (2012/8004), дипломираног метеоролога, који је предао докторску 

дисертацију под називом: "НУМЕРИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ НУКЛЕАЦИОНИХ ОСОБИНA 

АТМОСФЕРСКОГ МИНЕРАЛНОГ АЕРОСОЛА” (Numerical modeling of ice nucleating 

properties of atmospheric mineral aerosol), која је рађена под менторством др Лазара 

Лазића, редовног професора Физичког факултета у пензији и др Маје Кузманоски 

научног сарадника Института за физику. 

Комисија:  др Владимир Ђурђевић, ванредни професор ФФ 

  др Владан Вучковић, ванредни професор ФФ 

   др Ана Вуковић Вимић, ванредни професор, Пољопривредни факултет 

     

b) ВЛАДИМИРА ЛАЗОВИЋА (8015/2019), дипломираног физичара, који је предао 
докторску дисертацију под називом: "ОПТИЧКЕ И ФЛУОРЕСЦЕНТНЕ ОСОБИНЕ 
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ХИТИНА И ХИТИНСКИХ МИКРОСТРУКТУРА БИОЛОШКОГ ПОРЕКЛА", урађену под 
менторством др Дејана Пантелића, научног саветника Института за физику.  
Комисија:  др Милорад Кураица, редовни професор ФФ 
  др Братислав Обрадовић, редовни професор ФФ 
  др Бранко Коларић, научни саветник ИФ 
 

c) КАТАРИНУ МИЛЕТИЋ (8009/2015), дипломираног физичара, која је предала 
докторску дисертацију под називом: "ПРИМЕНА НЕДЕСТРУКТИВНИХ ОПТИЧКИХ 
МЕТОДА У ПРОЦЕНИ СТАЊА И МЕТАБОЛИЗМА БИЉАКА", урађене под менторством 
др Бећка Касалице, редовног професора Физичког факултета 
Комисија: др Иван Белча, редовни професор ФФ 
  др Милош Вићић, редовни професор ФФ 
  др Марија Петковић Беназзоуз, научни сарадник ФФ 
  др Анета Сабовљевић, ванредни професор Биолошког факултета 
  др Дејан Јеремић, научни сарадник Иновационог центра ХФ 
 

4. тачка 
 

 Усвојен је извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређена 

Комисија за одбрану дисертације за:  

a) АЛБЕРТА РУМАНА (2012/8018), мастер метеоролога, који је предао докторску 

дисертацију под називом: "УТИЦАЈ ПРОМЕНЕ БИОСФЕРЕ У ПАНОНСКОМ БАСЕНУ НА 

ЛОКАЛНУ И РЕГИОНАЛНУ КЛИМУ ТОКОМ ПРОЛЕЋНИХ, ЛЕТЊИХ И ЈЕСЕЊИХ 

МЕСЕЦИ", урађену под менторством др Владимира Ђурђевића, ванредног 

професора Физичког факултета  

Комисија:  др Владимир Ђурђевић, ванредни професор ФФ  

 др Ивана Тошић, редовни професор ФФ  

 др Мирјам Вујадиновић Мандић, ванр. проф. Пољоприв. факултета 

 

5. тачка 

 

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

за одбрану рада за:  

a) НИКОЛУ ГОЛЕША, студента мастер студија физике, смер Теоријска и 

експериментална физика, који је пријавио мастер рад под називом: "НУМЕРИЧКО 

МОДЕЛОВАЊЕ И ПРИНЦИП СПЕКТРОСКОПСКОГ ИСПИТИВАЊА ПРАЖЊЕЊА ТИПА 

ПСЕУДОСПАРК"  

Комисија:  др Милорад Кураица, редовни професор ФФ, руководилац рада 

  др Братислав Обрадовић, редовни професор ФФ 

  др Горан Сретеновић, научни сарадник ФФ 

 

6. тачка 

 

 Наставно-научно веће је ДАЛО САГЛАСНОСТ на избор др Дејана Жикића у звање 

ванредног професора за ужу научну област (предмет) Биофизика у медицини на Медицинском 

факултету у Београду. 
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7. тачка 

 

 Утврђен је предлог за чланове универзитетских тела из реда редовних професора 

Физичког факултета и то:  

a) четири кандидата за чланове Већа научних области природно-математичких наука 

проф. др Воја Радовановић 

проф. др Сунчица Елезовић-Хаџић 

проф. др Милош Вићић 

проф. др Ивана Тошић     

     

b) једног кандидата за члана Савета Универзитета  

проф. др Бећко Касалица 

 

8. тачка 

 

 Наставно-научно веће је донело одлуку да Физички факултет заједно са Институтом за 

физику  буде суорганизатор међународне конференције "Large Hadron Collider Physics 2023". 

 

9. тачка 

 

 Питања наставе 

 Продекан за наставу доц. др Зорица Поповић поднела је Наставно-научном већу кратак 

извештај са састанка продекана факултета природних наука и математике у вези са државном 

матуром.  

 Продекан је, такође, обавестила Веће о одржаним "отвореним вратима" Физичког 

факултета, која су забележила велику посету и интересовање средњошколаца, не само из 

Београда већ и околних градова.  

 

 Питања науке 

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

завршен конкурс Министарства за пријем младих истраживача, те да се очекује да примљени 

истраживачи буду запослени код нас од маја месеца.  

 

 Питања финансија 

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

финансијска ситуација поново лоша, с обзиром да је струја за привреду поскупела, те су рачуни 

три пута већи. Режијски трошкови које Министарство уплаћује не покривају трошкове 

Факултета, те се са сопствених средстава сваког месеца мора додати милион динара за просто 

функционисање Факултета. До јесени ћемо моћи да плаћамо, а после се мора наћи друго 

решење.  

 Декан Факултета проф. др Иван Белча сматра да је решење у конкурисању за домаће и 

иностране пројекте у што већем броју.  

 Декан је такође обавестио чланове Већа да Факултет планира да организује 

привремени смер за дошколовање наставника физике који Србији недостају. На смеру би 
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настава била организована online с обзиром да се ради о наставницима који су већ запослени 

у школама.    

 

10. тачка 

 

 Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства и то:  

a) доц. др Саши Ивковићу у периоду од 6. до 8. маја 2022. године, ради учешћа на 

конференцији "3rd Conference on Education in Mathematics, Physics and Related 

Sciences" која се одржава у Скопљу (Македонија) 

b) проф. др Маји Бурић, проф. др Воји Радовановићу, проф. др Марији Димитријевић 

Ћирић, Бојани Бркић и Душану Ђорђевићу у периоду од 13. до 16. маја 2022. године 

ради учешћа на конференцији "Bayrishyell Workshop Higher Structure in Quantum 

Field and String Theory" која се одржава у Бајришцелу (Немачка) 

c) проф. др Владимиру Ђурђевићу, Ириди Лазић и Милици Тошић у периоду од 15. до 

22. маја 2022. године ради учешћа на конференцији "IS-ENES3 Eastern Europe Spring 

Schools on Climate Data and Impact Assessments" која се одржава у Клужу (Румунија) 

d) др Наташи Лазић у периоду од 2. до 9. јула 2022. године ради учешћа на 

конференцији "Nanotehnology 2022" која се одржава у Солуну (Грчка).  

 

 Наставно-научно веће је одобрило и неплаћено одсуство др Милици Васиљевић ради 

учешћа у истраживачким активностима на Данском техничком универзитету у Копенхагену.  

 
 

 Седница је завршена у 11.30 часова.  

 
 

 

 

Београд, 9.5.2022.       ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

        Проф. др Иван Белча, с.р. 


