
З А П И С Н И К 
са I седнице Изборног већа Физичког факултета у школској 2009/2010 години 

одржане у среду 17. фебруара 2010. године 
 
 
Седници присуствује 50 чланова Изборног већа Физичког факултета 
 
Службено одсутни:  доц. др Зоран Борјан 
   доц. др Марија Димитријевић 
 
Оправдано одсутни:  проф. др Душан Филиповић 
   проф. др Мирослава Ункашевић 
   доц. др Владимир Милосављевић 
   мр Весна Дамјановић 
 
Неоправдано одсутни:  проф. др Јагош Пурић 
   проф. др Милорад Кураица 
   проф. др Воја Радовановић 
   доц. др Владимир Миљковић 
   доц. др Ђорђе Спасојевић 
   др Драган Реџић 
       
 
  
 Декан Факултета проф. др Љубиша Зековић отворио је седницу у 13:15 часова и 
предложио следећи 
 

Д н е в н и   р е д 
 

   
1. Разматрање предлога Катедре за квантну и математичку физику у вези са покретањем поступка за 

избор наставника и сарадника Физичког факултета и то:  
a) једног ванредног професора за ужу научну област Физика честица и поља 
b) једног асистента за ужу научну област Физика честица и поља 
 

2. Усвајање извештаја комисије за избор наставника и сарадника Физичког факултета и то: 
a) једног наставника у звању ванредни професор за ужу научну област Физика јонизованих гасова 

и плазме 
b) једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Физика атома и молекула 
 

3. Усвајање извештаја комисије за утврђивање предлога за избор у научно звање и то: 
a) др Стевана Стојадиновића у звање виши научни сарадник  
b) др Ивана Белче у звање виши научни сарадник 
c) др Драгана Реџића у звање виши научни сарадник 

 
4. Разматрање захтева Фармацеутског факултета Универзитета у Београду у вези са давањем сагласности 

на избор Александре Јесенко у звање асистента-приправника за ужу научну област Општа физика 
 

 
 

Пошто је усвојен предложени дневни ред, прешло се на 
 
1. тачку 
 
 На предлог Катедре за квантну и математичку физику Изборно веће је донело 
одлуку да се покрене поступак за избор:  
 
a) једног ванредног професора за ужу научну област Физика честица и поља  

Комисија: др Маја Бурић, редовни професор 
   др Милан Дамњановић, редовни професор 
   др Бранислав Саздовић, научни саветник ИФ 
 

 



b) једног асистента за ужу научну област Физика честица и поља  
Комисија: др Маја Бурић, редовни професор 

   др Воја Радовановић, ванредни професор 
   др Бранислав Саздовић, научни саветник ИФ 

 
2. тачка 
 

Изборно веће је усвојило извештај комисије за избор наставника и сарадника 
Физичког факултета и донело следеће одлуке: 

 
a) Поводом избора једног ванредног професора за ужу научу област Физика јонизованих 

гасова и плазме, најпре се члан изборне комисије проф. др Јаблан Дојчиловић 
похвално изразио о кандидату. Затим се приступило тајном гласању у коме су 
учестовала 23 присутна редовна и ванредна професора Факултета (од укупно 28 који 
чине изборно тело). Резултати гласања су: 20 гласова ЗА, један глас ПРОТИВ и један 
УЗДРЖАН глас (док је 1 листић био неважећи). Тиме је Изборно веће Физичког 
факултета донело одлуку о избору др ВЛАДИМИРА МИЛОСАВЉЕВИЋА у звање 
ванредног професора за ужу научну област Физика јонизованих гасова и плазме 

 
b) Једногласно је донета одлука о избору МИРОСЛАВА ПОПОВИЋА у звање сарадника у 

настави за ужу научну област Физика атома и молекула 
 
 
3. тачка 
 

Усвојен је извештај комисије и утврђен предлог за избор у научно звање и то: 
 

a) једногласно, са 23 гласа ЗА, присутних редовних и ванредних професора (од укупно 28 
колико чини изборно тело) донета је одлука о утврђивању предлога за избор др 
СТЕВАНА СТОЈАДИНОВИЋА у звање виши научни сарадник за ужу научну област 
Примењена физика 

 
b) једногласно, са 23 гласа ЗА, присутних редовних и ванредних професора (од укупно 28 

колико чини изборно тело) донета је одлука о утврђивању предлога за избор др ИВАНА 
БЕЛЧЕ у звање виши научни сарадник за ужу научну област Примењена физика 

 
c) једногласно, са 23 гласа ЗА, присутних редовних и ванредних професора (од укупно 28 

колико чини изборно тело) донета је одлука о утврђивању предлога за избор др 
ДРАГАНА РЕЏИЋА у звање виши научни сарадник за ужу научну област Физика 
честица и поља 

 
 
4. тачка 
 

У вези са захтевом Фармацеутског факултета Универзитета у Београду Изборно 
веће је, са – гласова ЗА, једним гласом ПРОТИВ и једним УЗДРЖАНИМ гласом,  ДАЛО 
САГЛАСНОСТ на избор Александре Јесенко у звање асистента-приправника за ужу научну 
област Општа физика.  

 
 
 

Београд, 22.2.2010.     ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 
       Проф. др Љубиша Зековић, с.р. 

 
 

 


