
З А П И С Н И К 

са IV седнице Изборног већа Физичког факултета одржане у среду 11. маја 2011. године у 11:00 
часова у физичком амфитеатру  

Седници присуствује 46  чланова Изборног већа.  

Службено одсутни:  проф. др Милан Дамњановић 
   проф. др Иванка Милошевић 
 
Оправдано одсутни:  проф. др Стеван Ђениже 
   проф. др Иван Белча 
   проф. др Мићо Митровић 
   доц. др Едиб Добарџић 
   доц. др Андријана Жекић 
   др Зорица Поповић 
   мр Мирјана Сарван  

Биљана Гајић 
 

Неоправдано одсутни:  проф. др Илија Марић 
   проф. др Боривој Рајковић 
   проф. др Татјана Вуковић 
   доц. др Владимир Миљковић 
   др Владимир Ђурђевић 
   мр Саша Дмитровић 
   мр Саша Ивковић 
    

Декан Факултета проф. др Љубиша Зековић отворио је седницу у 11:15 часова и 
предложио следећи  

Д н е в н и     р е д  

1. Усвајање Записника са III седнице Изборног већа.  
2. Разматрање извештаја комисије за избор наставник и сарадника Физичког факултета и то:  

a) једног редовног професора за ужу научну област Физика честица и поља 
b) једног асистента за ужу научну област Физика атома и молекула 

3. Утврђивање предлога за избор др Михајла Ваневића у звање научни сарадник.  
4. Разматрање извештаја комисије за избор др Владана Шкеровића у звање научни сарадник.  

 
 

Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на  
 

1. 
 

тачку 

Усвојен је Записник са III седнице Изборног већа Физичког факултета.  
 



2. 
 

тачка 

У вези са избором једног редовног професора за ужу научну област Физика честица и поља, 
члан  Изборне комисије проф. др Маја Бурић се најпре врло повољно изразила о кандидату. Затим 
се приступило тајном гласању, те је једногласно са 12 гласова ЗА присутних редовних професора 
(од укупно 16 колико чини Изборно веће) донета одлука да се проф. др ВОЈА РАДОВАНОВИЋ 
изабере у звање редовног професора за ужу научну област Физика честица и поља.  

У вези са избором једног асистента за ужу научну област Физика атома и молекула, након 
гласања у коме су учествовали сви присутни чланови Већа, једногласно је, са 46 гласова ЗА, донета 
одлука да се мр МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ изабере у звање асистента за ужу научну област Физика 
атома и молекула.  
 

3. 
 

тачка 

Изборно веће је утврдило предлог за покретање поступка за избор др МИХАЈЛА ВАНЕВИЋА у 
звање научни сарадник и именовало изборну комисију у саставу:  

Комисија:  др Зоран Радовић, редовни професор ФФ 
  др Милан Дамњановић, редовни професор ФФ 
  др Милан Кнежевић, редовни професор ФФ 
  др Милица Миловановић, виши научни сарадник ИФ 

 
4. 

 
тачка 

Поводом извештаја комисије за избор у научно звање, Изборно веће Физичког факултета је, 
након гласања у коме су учествовали присутни редовни професори, ванредни професори и 
доценти, једногласно, са 33 гласа ЗА (што чини 2/3 већину од укупно 46 колико чини изборно тело) 
донело одлуку да утврди предлог за избор др ВЛАДАНА ШКЕРОВИЋА у звање научни сарадник.  

 
 

Београд, 16.5.2011.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  
        Проф. др Љубиша Зековић, с.р 
 


