
З А П И С Н И К 
са III седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане у среду 25. децембра 2019. године 

 

 

Седници присуствује 49 чланова Изборног и Наставно-научног већа.  

 
Службено одсутни:  проф. др Предраг Миленовић 

 

Оправдано одсутни: проф. др Јаблан Дојчиловић 

   проф. др Зоран Борјан 

   проф. др Татјана Вуковић 

   проф. др Иван Дојчиновић 

   доц. др Катарина Вељовић 

   доц. др Драган Реџић 

   доц. др Мирјана Сарван 

   др Биљана Николић 

 

Неоправдано одсутни: доц. др Владимир Миљковић 

 

 

 Декан Факултета проф. др Иван Белча отворио је седницу у 11:15 часова и предложио 

следећи  

 

Д н е в н и м   р е д о м 
 

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

Изборно веће 

2. Разматрање предлога катедара у вези са избором наставника и сарадника и то:  

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

редовног професора за ужу научну област Физика кондензоване материје  

b) предлог Катедре за примењену физику и метрологију у вези са расписивањем конкурса за избор једног 

доцента за ужу научну област Примењена физика  

3. Усвајање Извештаја Комисије за избор једног редовног професора за ужу научну област Квантна и математичка 

физика.  

4. Усвајање Извештаја Комисије за избор у научно и истраживачко звање и то: 

a) избор др МАРКА МИЛИВОЈЕВИЋА у звање научни сарадник 

b) избор МИЛИЦЕ ТОШИЋ у звање истраживач-приправник 

5. Давање сагласности на ангажовање др СТЕВАНА СТОЈАДИНОВИЋА, редовног професора Физичког факултета, за 

извођење наставе из предмета Техничка физика на Шумарском факултету Универзитета у Београду школске 

2019/20 године. 

Наставно-научно веће 

6. Одређена је Комисија за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду докторске 

дисертације за:  

a) МИЛИВОЈА ХАЏИЈОЈИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: 

"ИСПИТИВАЊЕ ДВОДИМЕНЗИОНАЛНИХ КРИСТАЛА КОРИШЋЕЊЕМ ЕФЕКТА ДУГИНОГ РАСЕЈАЊА" 

7. Усвајање извештаја Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду 

докторске дисертације и одређивање ментора за:  

a) АЛБЕРТА РУМАНА, дипломираног метеоролога, који је пријавио докторску дисертацију под називом: 

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

ПРОЛЕЋНИХ И ЛЕТЊИХ МЕСЕЦИ" 

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

дисертације за:  
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a) САЊУ ПАВЛОВИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: 

"ТЕРМИЧКА И АКУСТИЧКА СВОЈСТВА ЦЕЛУЛОЗНИХ ВЛАКНАСТИХ МАТЕРИЈАЛА"  

9. Избор жирија за доделу Годишње награде Физичког факултета за научни рад, жребом из редова редовних 

професора Факултета.  

10. Питања наставе, науке и финансија.  

11. Захтеви за одобрење одсуства. 

12. Усвајање извештаја са службених путовања. 

13. Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу. 

14. Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.  

 

 

 Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на  

 

1. тачку 

 

Усвојен је Записник са II седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета.  

 

Изборно веће 

 

2. тачка 

 

 Поводом предлога предлога катедара Изборно веће је донело одлуку о расписивању 

конкурса за избор наставника и сарадника и то:  

a) на предлог Катедре за физику кондензованог стања донета је одлука о расписивању 

конкурса за избор једног редовног професора за ужу научну област Физика 

кондензоване материје  

Комисија: др Јаблан Дојчиловић, редовни професор ФФ 

  др Мићо Митровић, редовни професор ФФ 

  др Маја Стојановић, редовни професор ПМФ Нови Сад 

 

b) на предлог Катедре за примењену физику и метрологију донета је одлука о 

расписивању конкурса за избор једног доцента за ужу научну област Примењена 

физика  

Комисија: др Иван Белча, редовни професор ФФ 

  др Бећко Касалица, редовни професор ФФ 

  др Горан Јањић, виши научни сарадник ИХТМ 

 

3. тачка 

 

 Изборно веће је разматрало Извештај Комисије за избор једног редовног професора за 

ужу научну област Квантна и математичка физика. Најпре се члан Комисије проф. др Милан 

Дамњановић похвално изразио о кандидату. Затим је изабрана Верификациона комисија у 

саставу: проф. др Владимир Ђурђевић, проф. др Зоран Поповић и др Весна Ковачевић, након 

чега се приступило тајном гласању у коме су учествовали редовни професори Физичког 

факултета.  Верификациона комисија је пребројала гласове и саопштила декану резултете, те је 



25. децембар 2019. 
 

декан објавио да је једногласно, са 19 гласова ЗА (од укупно 21 колико чини изборно тело 

редовних професора) утврђен предлог о избору др ТАТЈАНЕ ВУКОВИЋ у звање редовног 

професора за ужу научну област Квантна и математичка физика.  

 

4. тачка 

 

 Изборно веће је усвојило Извештаја Комисије и утврдило предлог за избор др МАРКА 

МИЛИВОЈЕВИЋА у звање научни сарадник и то једногласно, са 41 гласом ЗА присутних редовних 

професора, ванредних професора и доцената (од укупно 51 колико чини изборно тело за избор у 

звање науни сарадник).  

 Изборно веће је такође усвојило Извештај Комисије и изабрало МИЛИЦУ ТОШИЋ у звање 

истраживач-приправник.  

 

5. тачка 

 

 Изборно веће је ДАЛО САГЛАСНОСТ на ангажовање др СТЕВАНА СТОЈАДИНОВИЋА, 

редовног професора Физичког факултета, за извођење наставе из предмета Техничка физика на 

Шумарском факултету Универзитета у Београду школске 2019/20 године. 

 

Наставно-научно веће 

 

6. тачка 

 

 Одређена је Комисија за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за 

израду докторске дисертације за:  

a) МИЛИВОЈА ХАЏИЈОЈИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску 

дисертацију под називом: "ИСПИТИВАЊЕ ДВОДИМЕНЗИОНАЛНИХ КРИСТАЛА 

КОРИШЋЕЊЕМ ЕФЕКТА ДУГИНОГ РАСЕЈАЊА" 

Комисија: др Драгољуб Белић, редовни професор ФФ 

  др Воја Радовановић, редовни професор ФФ 

  др Марко Ћосић, научни саветник ИНН Винча 

 

7. тачка  

 

 Усвојен је извештај Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене 

теме за израду докторске дисертације и одређен ментор за:  

a) АЛБЕРТА РУМАНА, дипломираног метеоролога, који је пријавио докторску дисертацију 

под називом: "УТИЦАЈ ПРОМЕНЕ БИОСФЕРЕ У ПАНОНСКОМ БАСЕНУ НА ЛОКАЛНУ И 

РЕГИОНАЛНУ КЛИМУ ТОКОМ ПРОЛЕЋНИХ И ЛЕТЊИХ МЕСЕЦИ" 

Ментор:  др Владимир Ђурђевић, ванредни професор ФФ 

 

 

 



25. децембар 2019. 
 

8. тачка 

 

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

Комисија за одбрану дисертације за:  

a) САЊУ ПАВЛОВИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под 

називом: "ТЕРМИЧКА И АКУСТИЧКА СВОЈСТВА ЦЕЛУЛОЗНИХ ВЛАКНАСТИХ 

МАТЕРИЈАЛА"  

Комисија: др Бећко Касалица, редовни професор ФФ 

  др Душан Поповић, ванредни професор ФФ 

  др Снежана Станковић, ванредни професор ТМФ 

 

9. тачка 

 

 Жребом је изабран жири за доделу Годишње награде Физичког факултета за научни рад, 

из редова редовних професора Факултета и то:  

 Жири:   проф. др Јаблан Дојчиловић 

   проф. др Горан Попарић 

   проф. др Маја Бурић 

 

10. тачка 

 

 Питања наставе 

 Продекан за наставу Физичког факултета доц. др Славица Малетић подсетила је чланове 

Већа да им је електронском поштом послат распоред испита за јануарски и фебруарски испитни 

рок. Такође, с обзиром да из Студентског града нису стигле гаранције о распоређивању наших 

студената у друге студентске домове, календар активности за школску 2019/20 годину остаје 

онакав какав је усвојен пре почетка семестра.  

 

 Питања науке 

 Финансирање истраживача још годину дана остаје исто као и до сада, без обзира што од 

наредне године више неће бити продужења за научне пројекте из циклуса 2011-2014 година.   

 

Питања финансија 

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

планирана седница Савета Факултета на којој ће бити усвајан финансијски план за наредну годину, 

као и план јавних набавки.  

 Продекан је такође обавестио чланове Већа да је дошло до повећања плата за 9%, као и 

повећање хонорара за научно-истраживачки рад у износу од 10%.  

 

11. тачка 

 

 Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства следећим наставницима Факултета:  
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a) проф. др Драгољубу Белићу у периоду од 31. децембра 2019. године до 25. јануара 

2020. године ради студијског боравка на Universite Catholique de Louvain у Лувану 

(Белгија) 

b) проф. др Ивану Виденовићу у периоду од 12. до 16. јануара 2020. године ради учешћа 

на конференцији Workshop on the Implementation of Non-Proliferation Controls in 

Universities and Research Institutes која се одржава у Минхену (Немачка) 

c) проф. др Владимиру Милосављевићу у периоду од 27. јануара до 17. фебруара 2020. 

године ради студијског боравка на University College Dublin у Даблину (Ирска) 

d) доц. др Зорици Поповић у периоду од 29. јануара до 3. фебруара 2020. године ради 

радне посете Природно-математичком факултету у Подгорици (Црна Гора). 

 

 Наставно-научно веће је такође одобрило неплаћено одсуство истраживачима: 

a) Вукашину Милошевићу у периоду од 1. јануара до 1. априла 2020. године ради рада на 

докторату на Imperial College у Лондону (Велика Британија) 

b) Милици Васиљевић у периоду од 15. јануара до 15. јула 2020. године ради боравка на 

EPFL у Лозани (Швајцарска) 

 

 

Седница је завршена у 11:30 часова.  

 

 

 

Београд, 24.12.2019.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  

        Проф. др Иван Белча, с.р. 


