
З А П И С Н И К 
са V седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане у среду 27. фебруара 2019. године 

 

 

Седници присуствује 48 чланова Изборног и Наставно-научног већа. 

 
Службено одсутни:  доц. др Михајло Ваневић 

   доц. др Зоран Поповић 

   Марјан Ћирковић 

 

Оправдано одсутни: проф. др Маја Бурић 

   проф. др Иванка Милошевић 

   проф. др Воја Радовановић 

   проф. др Зоран Борјан 

   проф. др Марија Димитријевић-Ћирић 

   доц. др Иван Виденовић 

   доц. др Саша Дмитровић 

   доц. др Саша Ивковић 

   доц. др Душко Латас 

 

Неоправдано одсутни: доц. др Владимир Миљковић 

    

    

 

 Декан Факултета проф. др Иван Белча отворио је седницу у 11:13 часова и најпре 

поздравио новог члана Изборног и Наставно-научног већа, ванредног професора др Предрага 

Миленовића. Затим је предложио следећи  

 

Д н е в н и   р е д  

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

Изборно веће 

2. Разматрање предлог катедара у вези са избором наставника Физичког факултета и то:  

a) Катедре за физику чврстог стања у вези са расписивањем конкурса за избор једног ванредног професора 

за ужу научну област Физика кондензоване материје   

b) Катедре за квантну и математичку физику у вези са расписивањем конкурса за избор једног доцента за 

ужу научну област Квантна и математичка физика  

3. Усвајање Извештаја Комисије за избор АЛЕКСАНДРЕ ДИМИЋ у звање истраживач-сарадник.  

Наставно-научно веће 

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

дисертације за:  

a) АДРИАНУ ПЕЛЕШ-ТАДИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под назиом: 

"ПОЛИМЕРНИ НАНОКОМПОЗИТИ НА БАЗИ PVDF И МЕХАНИЧКИ АКТИВИРАНОГ ПРАХА ZnO, 

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ПРИМЕНА У MEMC ТЕХНОЛОГИЈИ" 

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

a) ТАХАНИ ХАЛИФА, дипломираног физичара, која је предала докторску дисерацију под називом: "FOUR 

WAVE MIXING AND PROPAGATION OF LASER BEAMS THROUGHT ATOMIC VAPOR" (Мешање четири таласа и 

простирање ласерског снопа кроз атомске паре) 

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

дисертације за:  
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a) АЛЕКСАНДРА ЋИРИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисерацију под називом: 

"JUDD/OFELT THEORY AND THERMOMETRY OF EUROPIUM DOPED MATERIALS" (Џад-Офелтова теорија и 

термометрија еуропијумом допираних материјала) 

7. Одређивање рецензената за рукопис "Основи физике атомских сударних процеса", аутора проф. др Горана 

Попарића.  

8. Усвајање рецензије рукописа "Физичка механика" аутора доц. др Божидара Николића.  

9. Усвајање Програма научно-истраживачког рада Центра за квантну теоријску физику, као и Програма развоја 

научноистраживачког подмлатка Центра.  

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 IV седнице Изборног и Наставно-научног већа.  

Изборно веће 

 

2. тачка 

 На предлог катедара Изборно веће је донело одлуке у вези са избором наставника 

Физичког факултета и то:  

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

за избор једног ванредног професора за ужу научну област Физика кондензоване 

материје  

Комисија:  др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 

  др Стеван Стојадиновић, редовни професор ФФ 

  др Никола Коњевић, професор емеритус ФФ 

  др Светлана Лукић, редовни професор ПМФ Нови Сад 

  др Оливера Цирај-Бјелац, научни саветник ИНН Винча 

 

b) на предлог Катедре за квантну и математичку физику донета је одлука о расписивању 

конкурса за избор једног доцента за ужу научну област Квантна и математичка физика  

Комисија:  др Милан Дамњановић, редовни професор ФФ 

  др Иванка Милошевић, редовни професор ФФ 

  др Владимир Дамљановић, виши научни сарадник ИФ 

 

3. тачка 

 

 Изборно веће Физичког факултета усвојило је Извештаја Комисије и денело одлуку о 

избору АЛЕКСАНДРЕ ДИМИЋ у звање истраживач-сарадник.  
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Наставно-научно веће 

 

4. тачка 

 

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

израду докторске дисертације за:  

a) АДРИАНУ ПЕЛЕШ-ТАДИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску 

дисертацију под назиом: "ПОЛИМЕРНИ НАНОКОМПОЗИТИ НА БАЗИ PVDF И 

МЕХАНИЧКИ АКТИВИРАНОГ ПРАХА ZnO, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ПРИМЕНА У MEMC 

ТЕХНОЛОГИЈИ" 

Комисија: др Зоран Николић, ванредни професор ФФ 

   др Иван Белча, редовни професор ФФ 

   др Душан Поповић, ванредни професор ФФ 

   др Зоран Ђурић, академик, Институт техничких наука САНУ 

   др Вера Павловић, ванредни професор Машинског факултета 

 

5. тачка 

 

 Одређена је Комисија за преглед и оцену докторске дисертације за:  

a) ТАХАНИ ХАЛИФА, дипломираног физичара, која је предала докторску дисерацију под 

називом: "FOUR WAVE MIXING AND PROPAGATION OF LASER BEAMS THROUGHT ATOMIC 

VAPOR" (Мешање четири таласа и простирање ласерског снопа кроз атомске паре) 

Комисија: др Душан Арсеновић, научни саветник иф 

  др Милорад Кураица, редовни професор ФФ 

  др Братислав Обрадовић, редовни професор ФФ 

 

6. тачка 

 

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

Комисија за одбрану дисертације за:  

a) АЛЕКСАНДРА ЋИРИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисерацију 

под називом: "JUDD/OFELT THEORY AND THERMOMETRY OF EUROPIUM DOPED 

MATERIALS" (Џад-Офелтова теорија и термометрија еуропијумом допираних 

материјала) 

Комисија: др Мирослав Драмићанин, научни саветник ИНН Винча 

  др Иван Белча, редовни професор ФФ 

  др Стеван Стојадиновић, редовни професор ФФ 

 

7. тачка 

 

 Одређени су рецензенти за рукопис "Основи физике атомских сударних процеса", аутора 

проф. др Горана Попарића и то:   
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Рецензенти:  др Драгољуб Белић, редовни професор ФФ 

  др Братислав Маринковић, научни саветник ИФ 

 

8. тачка 

 

 Наставно-научо веће је усвојило рецензију рукописа "Физичка механика" аутора доц. др 

Божидара Николића и донело одлуку да се рукопис прихвати као рецензирана скрипта за студенте 

Физичког факултета.  

 

9. тачка 

 

 Наставно-научно веће је усвојило Програм научно-истраживачког рада Центра за квантну 

теоријску физику, као и Програм развоја научноистраживачког подмлатка Центра.  

 

10. тачка 

 

 Питања наставе 

 Продекан за наставу доц. др Славица Малетић подсетила је чланове Већа да записници са 

испита треба да се одштампају, потпишу и доставе студентској служби да би се архивирали, а  

студентима испити на сервису појавили као положени.  

 Продекан је обавестила чланове Већа да ће се у суботу 16. марта одржати отворена врата 

Физичког факултета, па би шефови лабораторија требало да обезбеде особље које ће те суботе 

дежурати у лабораторији.  

 Доц. др Славица Малетић је такође замолила наставнике да провере и евентуално замене 

или допуне листе препоручене литературе у силабусима, с обзиром да студенти у анкетама 

питање које се односи на препоручену литературу оцењују, у просеку, најнижим оценама.  

 

 Питања финансија 

 На предлог продекана за финансије проф. др Горана Попарића, Наставно-научно веће је 

подржало Извештај о финансијском пословању Факултета у претходној години, који ће бити 

послат на усвајање Савету Физичког факулета.  

 

11. тачка 

 

 Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства следећим наставницима и 

сарадницима:  

a) проф. др Иванки Милошевић у периоду од 9. до 13. марта 2019. године ради учешћа на 

научном скупу "International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials" који се 

одржава у Кирхбергу (Аустрија) 

b) проф. др Марији Димитријевић-Ћирић у периоду од 13. до 15. марта 2019. године ради 

учешћа на конференцији "Quantum Gravity Phenomenology in the Multimessenger Approach" 

која се одржава у Бриселу (Белгија) 
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c) проф. др Братиславу Обрадовићу у периоду од 24. до 31. марта 2019. године ради посете 

Институту за јонску и примењену физику Универзитета у Инсбруку (Аустрија) 

d) др Горану Сретеновићу у периоду од 1. априла до 28. јуна 2019. године ради студијског 

боравка на Департману за хемију Универзитета у Падови (Италија) 

 

12. тачка 

 

 Наставно-научно веће је усвојило извештај са службеног путовања проф. др Владимира 

Милосављевића који је у периоду од 28. јануара до 18. фебруара 2019. године боравио на 

Универзитету у Даблину (Ирска).  

 

 Седница је завршена у 11:35 часова.  

 

 

Београд, 1.3.2019.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  
        Проф. др Иван Белча, с.р. 


