
З А П И С Н И К 
са IV седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане у среду 3. фебруара 2021. године  

 

 

Седници присуствује 38 чланова Већа, од тога 10 чланова Већа присутно у сали и 18 путем 

видео линка 

Службено одсутни:  проф. др Владимир Милосављевић 

 

Оправдано одсутни:  проф. др Стеван Стојадиновић 

   доц. др Катарина Вељовић 

   доц. др Саша Ивковић 

   доц. др Сузана Путниковић 

   др Биљана Николић 

    

Неоправдано одсутни:  проф. др Срђан Буквић 

   проф. др Татјана Вуковић 

   проф. др Зоран Борјан 

   проф. др Владан Вучковић 

   доц. др Сава Галијаш 

   доц. др Владимир Миљковић 

    

 

 Декан Факултета проф. др Иван Белча отворио је седницу у 11:05 часова и поздравио 

нове чланове Већа, новоизабране доценте др Александру Димић и др Милоша Скочића. Затим 

је предложио следећи  

Д н е в н и   р е д 

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

Изборно веће 

2. Разматрање предлога Катедре за примењену физику у вези са расписивањем конкурса за избор једног 

ванредног професора за ужу научну област Примењена физика  

3. Давање сагласности на избор др Дарка Сарвана у звање доцента за ужу научну област Физика и биофизика на 

Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду.  

Наставно-научно веће 

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

дисертације за:  

a) АНУ МИЛОСАВЉЕВИЋ, мастер физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: 

"ЕЛЕКТРОН-ФОНОН И СПИН-ФОНОН ИНТЕРАКЦИЈА У СУПЕРПРОВОДНИЦИМА НА БАЗИ ГВОЖЂА И 

КВАЗИ-2Д МАТЕРИЈАЛИМА ИЗУЧАВАНА МЕТОДОМ РАМАНОВЕ СПЕКТРОСКОПИЈЕ", урађену под 

менторством др Ненада Лазаревића, вишег научног сарадника Института за физику 

5. Давање сагласности на ангажовање др Зорана Николића за извођење наставе на докторском академском 

студијком програму Историја и филозофија природних наука и технологије на Универзитету у Београду (са 

укупним оптерећењем на програму 0.73).  

6. Одређивање рецензената за рукопис и то:  

a) "Теорија кондензованог стања" аутора др Дарка Танасковића, др Вељка Јанковића и др Срђана 

Ставрића.  

b) "Детектори честица и електромагнетског зрачења" аутора проф. др Петра Аџића 

7. Одређивање Стручне комисије за избор проф. др Милана Дамњановића у звање професора емеритуса 

Универзитета у Београду.  



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.  

 

Пошто је усвојен предложени дневни ред, прешло се на  

 

1. тачку 

 

 Са једним гласом ПРОТИВ усвојен је Записник са III седнице Изборног и Наставно-

научног већа Физичког факултета.  

 

Изборно веће 

 

2. тачка 

 

 На предлог Катедре за примењену физику донета је одлука о расписивању конкурса за 

избор једног ванредног професора за ужу научну област Примењена физика. 

Комисија:  др Иван Белча, редовни професор ФФ 

  др Стеван Стојадиновић, редовни професор ФФ 

  др Небојша Николић, научни саветник ИХТМ 

 

3. тачка 

 

 Изборно Веће је ДАЛО САГЛАСНОСТ на избор др Дарка Сарвана у звање доцента за ужу 

научну област Физика и биофизика на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у 

Београду.  

 

Наставно-научно веће 

 

4. тачка 

 

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

Комисија за одбрану дисертације за:  

a) АНУ МИЛОСАВЉЕВИЋ, мастер физичара, која је предала докторску дисертацију 

под називом: "ЕЛЕКТРОН-ФОНОН И СПИН-ФОНОН ИНТЕРАКЦИЈА У 

СУПЕРПРОВОДНИЦИМА НА БАЗИ ГВОЖЂА И КВАЗИ-2Д МАТЕРИЈАЛИМА 

ИЗУЧАВАНА МЕТОДОМ РАМАНОВЕ СПЕКТРОСКОПИЈЕ", урађену под менторством 

др Ненада Лазаревића, вишег научног сарадника Института за физику 

Комисија:   др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник ИФ 

    др Зоран В. Поповић, научни саветник ИФ 

    др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 

    др Божидар Николић, ванредни професор ФФ 

    др Зорица Поповић, доцент ФФ 

  



 

  

5. тачка 

 

 Са једним гласом ПРОТИВ и једним УЗДРЖАНИМ гласом, Наставно-научно веће је 

ДАЛО САГЛАСНОСТ на ангажовање др Зорана Николића за извођење наставе на докторском 

академском студијком програму Историја и филозофија природних наука и технологије на 

Универзитету у Београду (са укупним оптерећењем на програму 0.73).  

 

6. тачка 

 

 Одређени су рецензенти за рукопис и то:  

 

a) "Теорија кондензованог стања" аутора др Дарка Танасковића, др Вељка Јанковића 

и др Срђана Ставрића.  

Рецензенти:  др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 

    др Зоран Радовић, редовни професор ФФ у пензији, члан САНУ 

    др Антун Балаж, научни саветник ИФ 

 

b) "Детектори честица и електромагнетског зрачења" аутора проф. др Петра Аџића 

Рецензенти:  др Јован Пузовић, редовни професор ФФ 

   др Предраг Миленовић, ванредни професор ФФ 

 

7. тачка 

 

 Утврђен је предлог Стручне комисије за избор проф. др Милана Дамњановића у звање 

професора емеритуса Универзитета у Београду.  

 Комисија: др Никола Коњевић, редовни професор ФФ у пензији, члан САНУ 

   др Маја Бурић, редовни професор ФФ 

   др Татјана Вуковић, редовни професор ФФ 

   др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 

   др Александар Поповић, редовни професор Хемијског факултета 

 

8. тачка 

 

 Питања наставе 

 Продекан за наставу доц. др Славица Малетић подсетила је чланове Већа да 4. 

фебруара 2021. почиње фебруарски испитни рок. Настава у пролећном семестру почиње 22. 

фебруара. Планирано је се да већина предавања и рачунских вежби и даље организује online, 

а да полако почне реализација експерименталних вежби у малим групама. Продекан ће 

послати предлог распореда часова, а шефови катедара би требало да пошаљу имена 

наставника за предмете.  

 Продекан доц. др Славица Малетић је такође подсетила шефове радних група за 

акредитацију студијских програма да би ускоро требало организовати заједнички састанак да 

се утврди докле се стигло са припремом материјала.  



 

 Питања финансија 

 Продекан за финансије обавестио је чланове Већа да је једна од конференција које 

Факултет организује у овој години Балканска унија физичара. Уколико још нека истраживачка 

група планира организацију конференције или семинара, нека се јави продекану, да би се 

аплицирало за финансирање код Министарства.  

 

 Седница је завршена у 11:20 часова.  

 
 

 

 

Београд, 8.2.2021.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 
        Проф. др Иван Белча, с.р. 


