
З А П И С Н И К 
са V седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане у среду 26. фебруара 2020. године 

 

Седници присуствује 42 члана Изборног и Наставно-научног већа. 

Оправдано одсутни:  проф. др Татјана Вуковић 

   проф. др Јаблан Дојчиловић 

   проф. др Ивана Тошић 

   проф. др Зоран Борјан 

   проф. др Владимир Ђурђевић 

   проф. др Божидар Николић 

   доц. др Катарина Вељовић 

   доц. др Саша Ивковић 

   др Биљана Николић 

 

Неоправдано одсутни: проф. др Предраг Миленовић 

   доц. др Владимир Миљковић 

 

 

 Декан Факултета проф. др Иван Белча, отворио је седницу у 11:16 часова и 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. Покретање поступка за избор ВУКАШИНА МИЛОШЕВИЋА у звање истраживач-сарадник.  

3. Усвајање извештаја Комисије за избор др ГОРАНА СРЕТЕНОВИЋА у звање вишег научног сарадника. 

Наставно-научно веће 

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

докторске дисертације и одређивање ментора за:  

a) ДРАГУТИНА ЈОВКОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: 

"КОРЕЛАЦИЈА У СИГНАЛИМА ТИПА БАРКХАУЗЕНОВОГ ШУМА" 

5. Разматрање предлога Правилника о продужењу радног односа редовном професору Факултета. 

6. Доношење одлуке у вези са избором чланова органа Друштва физичара Србије и то:  

a) подршка Наставно-научног већа кандидату за председника Друштва физичара Србије из редова 

наставника Факултета - проф. др Братиславу Обрадовићу 

b) избор члана Управног одбора и Скупштине Друштва физичара Србије из редова наставника Физичког 

факултета 

7. Одређивање рецензената за рукопис "Проучавање Доплеровог ефекта код звука - Упутство за извођење 

експерименталне вежбе", аутора доц. др Зорана Поповића, проф. др Милоша Вићића, Милоша Маринковића и 

проф. др Бећка Касалице. 

8. Питања наставе, науке и финансија.  

9. Захтеви за одобрење одсуства. 

10. Усвајање извештаја са службених путовања. 

11. Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу. 

12. Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.  
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 Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на 

 

1. тачку 

 

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

 

Изборно веће 

 

2. тачка 

 

Изборно веће је донело одлуку о покретању поступка за избор ВУКАШИНА МИЛОШЕВИЋА у 

звање истраживач-сарадник.  

Комисија: др Предраг Миленовић, ванредни професор ФФ 

 др Душко Латас, доцент ФФ 

 др Петар Аџић, редовни професор ФФ у пензији 

 др Антун Балаж, научни саветник ИФ 

 

3. тачка 

  

 Поводом извештаја Комисије за избор др Горана Сретеновића у звање вишег научног 

сарадника, најпре се о кандидату врло похвално изразио члан Комисије проф. др Милорад 

Кураица. Затим се приступило гласању у коме су учествовали редовни и ванредни професори 

Факултета, те је једногласно, са 31 гласом ЗА (од укупно 38 колико чини изборно тело) утврђен 

предлог за избор др ГОРАНА СРЕТЕНОВИЋА у звање вишег научног сарадника. 

Наставно-научно веће 

 

4. тачка 

 

 Усвојен је Извештај Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене 

теме за израду докторске дисертације и одређен ментор за:  

a) ДРАГУТИНА ЈОВКОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску 

дисертацију под називом: "КОРЕЛАЦИЈА У СИГНАЛИМА ТИПА БАРКХАУЗЕНОВОГ 

ШУМА" 

Ментор:  др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 

 

5. тачка 

 

 Поводом предлога Правилника о продужењу радног односа редовном професору 

Факултета, развила се дискусија у којој је учествовало више чланова Већа. Проф. др Воја 

Радовановић је, испред Комисије задужене за израду Правилника, објаснио поједине тачке и став 
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Комисије, те замолио да се прво гласа о Правилнику у начелу, а затим да се гласа о појединачним 

предлозима за измену одређених чланова или формулација. Највећи део прописа који су 

Правилником регулисани пренет је из Правилника Универзитета, док су посебно дефинисани 

ближи услови продужења и то у складу са Правилником о избору у звање наставника.  

 Неке од примедби које су изнели чланови Већа односиле су се на тачку 5 Правилника у 

којој се предвиђа продужење "по правилу" на две године, осим у изузетним случајевима. Док су 

неки чланови Већа сматрали да за продужење треба да се гласа тајно. Постојао је и предлог да се 

расправа о Правилнику скине са Дневног реда седнице, о чему се није гласало с обзиром да је 

Дневни ред већ усвојен гласањем на самом почетку седнице.  

 Након дискусије, декан Факултета је на гласање ставио питање "Да ли сте за то да се 

промени члан 10 Правилника и уведе обавеза тајног гласања за продужетак радног односа 

редовном професору". Пре гласања, декан је затражио мишљење секретара Факултета Лелице 

Вуковић Радош, која је дала тумачење да је за промену члана Правилника потребно да гласа више 

од половине укупног броја чланова Већа (односно потребно је 27 гласова). Чланови Већа су 

гласали прозивком и резултати гласања су били: 24 гласа ЗА, 7 гласова ПРОТИВ и 11 УЗДРЖАНИХ. 

Декан је затим констатовао да се тачка 10 Правилника не мења, односно остаје јавно гласање за 

продужење радног односа.  

 Декан је затим на гласање ставио усвајање Правилника у изворном облику, те је након 

јавног гласања прозивком, саопштио резултате: 22 гласа ЗА, 5 гласова ПРОТИВ и 14 УЗДЖАНИХ 

гласова. Према томе, предлог Правилника није усвојен.  

 Проф. др Иван Белча је објаснио члановима Већа да, без обзира што Правилник у овом 

облику није усвојен, према прописима Универзитета, да би добио продужење радног односа 

редовни професор мора да испуњава услове који су предложеним Правилником дефинисани.  

 

6. тачка 

 

 Поводом избора чланова органа Друштва физичара Србије, Наставно-научно веће је 

донело одлуку да подржи кандидатуру проф. др Братислава Обрадовића за председника Друштва 

физичара Србије. За члана Управног одбора и Скупштине Друштва физичара Србије из редова 

наставника Физичког факултета изабран је проф. др Иван Дојчиновић.  

 

7. тачка 

 

 Наставно-научно веће је одредило рецензенте за рукопис "Проучавање Доплеровог 

ефекта код звука - Упутство за извођење експерименталне вежбе", аутора доц. др Зорана 

Поповића, проф. др Милоша Вићића, Милоша Маринковића и проф. др Бећка Касалице. 

Рецензенти:  проф. др Срђан Буквић 

  проф. др Ђорђе Спасојевић 
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8. тачка 

 

 Питање науке 

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

опреме коју је Факултет добио преко ЈУП-а у периоду од 2000. до 2019. године послат 

Министарству.  

 

 Питање финансија 

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

електронска седница Савета на којој ће се усвајати извештај о финансијском пословању Факултета 

у претходној години, као и предлог Правилника о финансијском пословању. Факултет је, такође, у 

обавези да изабере Савет послодаваца. Предлог руководства Факултета је да тај Савет чине:  

 Директор ИНН Винча, др Снежана Пајовић,  

 Директор Инситута за физику, др Александар Богојевић, 

 Директор Дирекције за мере и драгоцене метале, др Чедомир Белић, 

 Директор Хидрометеоролошког завода, др Југослав Николић,  

 Заменик директора Ауто-мото савеза Србије, др Владан Шкеровић.  

С обзиром да су чланови Већа имали и других предлога, одлука о овом питању је одложена за 

наредну седницу Већа.  

 

9. тачка 

 

 Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства:  

a) др Николи Коњику и Марјану Ћирковићу у периоду од 1. до 13. марта 2020. године 

ради боравка на "PREFIT" школи у Хамбургу (Немачка) 

b) др Александри Димић и др Драгољубу Гочанину у периоду од 4. до 6. марта 2020. 

године ради посете групи за квантне корелације Факултета за физику Универзитета у 

Женеви (Швајцарска) 

c) проф. др Иванки Милошевић у периоду од 7. до 14. марта 2020. године ради учешћа 

на конференцији IWEPNM која се одржава у Кирсбергу (Аустрија) 

d) проф. др Марији Димитријевић Ћирић у периоду од 9. до 14 марта 2020. године ради 

учешћа на годишњем састанку COST акције CA18108 који се одржава у Гранади 

(Шпанија) 

e) проф. др Владимиру Ђурђевићу у периоду од 10. до 11. марта 2020. године ради 

учешћа на састанку програмског комитета Н2020 који се одржава у Бриселу (Белгија) и 

од 24. до 27. марта 2020. године ради учешћа на састанку међународног пројекта IS-

ENES3 који се одржава у Тулузу (Француска) 

f) проф. др Андријани Жекић у периоду од 15. до 21. марта 2020. године ради посете 

Универзитету у Генту (Белгија) 

g) др Јелени Пајовић у периоду од 20. марта до 20. априла 2020. године ради посете 

Универзитету у Колораду (САД) 
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h) Милици Тошић у периоду од 3. до 8. маја 2020. године ради учешћа на конференцији 

Европске Геофизичке Уније која се одржава у Бечу (Аустрија) 

i) Ириди Лазић у периоду од 3. до 8. маја 2020. године ради учешћа на конференцији 

Европске Геофизичке Уније која се одржава у Бечу (Аустрија) 

j) проф. др Ивани Тошић у периоду од 4. до 9. маја 2020. године ради учешћа на 

конференцији Европске Геофизичке Уније која се одржава у Бечу (Аустрија) 

 

10. тачка 

 

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

Милосављевића који је у периоду од 27. јануара до 17. фебруара 2020. године боравио на 

Универзитету у Даблину (Ирска).  

 

 Седница је завршена у 12:30 часова.  

 

 

 

Београд, 28.02.2020.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  
        Проф. др Иван Белча, с.р. 
 
 


