
З А П И С Н И К 
са IV седнице Изборног и Наставно-научног већа 

Физичког факултета одржане у среду 21. јануара 2015. године 

 

Седници присуствује 43 члана Изборног и Наставно-научног већа. 

Службено одсутни: Мирослав Поповић 

Оправдано одсутни: проф. др Маја Бурић 

проф. др Иванка Милошевић 

   проф. др Дејан Јанц 

   проф. др Лазар Лазић  

проф. др Ђорђе Спасојевић 

   доц. др Славица Малетић 

   доц. др Драган Реџић 

   мр Саша Ивковић 

 

Неоправдано одсутни: проф. др Милан Дамњановић 

   проф. др Воја Радовановић 

   проф. др Илија Марић 

   доц. др Владимир Миљковић 

   доц. др Михајло Ваневић 

   доц. др Катарина Вељовић 

 

 Декан Факултета проф. др Јаблан Дојчиловић отворио је седницу у 11:14 часова и 

предложио следећи 

Д н е в н и   р е д  

1. Усвајање Записника са II седнице Већа одржане 26. новембра 2014. године, као и Записника са III седнице Већа 

одржане 24. децембра 2014. године.  

Изборно веће 

2. Разматрање предлога катедара вези са расписивањем конкурса за избор и то: 

a) Катедре за примењену физику и метрологију у вези са избором једног доцента за ужу научну област 

Примењена физика  

b) Катедре за физику кондензованог стања у вези са избором једног ванредног професора за ужу научну 

област Физика кондензоване материје  

3. Разматрање предлога за покретање поступка за избор ИВАНА КРСТИЋА у звање истраживач-сарадник.  

4. Усвајање извештаја Комисије за избор НЕНАДА ТАДИЋА у звање истраживач сарадник. 

5. Давање сагласности на избор др МИРЈАНЕ ПЛАТИША у звање доцента за ужу научну област Биофизика у 

медицини на Медицинском факултету Универзитета у Београду. 

6. Разматрање предлога Катедре за физику атома, молекула, јонизованих гасова, плазме и квантну оптику, као и 

Катедре за примењену физику и метрологију,  а у вези са покретањем поступка за избор проф. др СТЕВАНА 

ЂЕНИЖЕА у звање професор емеритус. 

Наставно-научно веће 

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

дисертације за:  

a) ЂОРЂА РОМАНИЋА, дипломираног метеоролога, који је пријавио докторску дисертацију под називом: 

„ДИНАМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВЕТРА КОШАВЕ“ 



8. Усвајање пријављене теме за израду мастер рада, одређивање руководиоца и Комисије за одбрану рада за:  

a) ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА, студента мастер студија физике, смер Општа физика, који је пријавио мастер рад 

под називом: „РЕАЛАН ЛИК ПРЕДМЕТА У СОЧИВУ“ 

9. Усвајање пријављене теме за израду дипломског рада, одређивање руководиоца и Комисије за одбрану рада за:  

a) ДЕЈАНА ТРАЈКОВИЋА, апсолвента физике, смер Физика и основи технике, који је пријавио дипломски рад 

под називом: „МЕТОДЕ ОДРЕЂИВАЊА УБРЗАЊА ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ ПРИМЕНЉИВЕ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ 

ШКОЛИ“ 

10. Усвајање Предлога финансијског плана за 2015. годину, као и Предлога плана јавних набавки у 2015. години.  

11. Доношење одлуке о уписним квотама за упис на све нивое студија школске 2015/2016 године.  

12. Питања наставе, науке и финансија. 

13. Захтеви за одобрење одсуства. 

14. Усвајање извештаја са службених путовања. 

15. Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу. 

16. Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.  

 

Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на 

1. тачку 

Усвојени су записници са претходних седница Већа и то: Записник са II седнице Већа одржане 

26. новембра 2014. године и Записник са III седнице Већа одржане 24. децембра 2014. године.  

Изборно веће 

2. тачка 

 

На предлог катедара, Изборно веће је донело одлуку о покретању поступка за избор 

наставника Физичког факултета и то: 

a) на предлог Катедре за примењену физику и метрологију донета је одлука да се распише 

конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Примењена физика  

Комисија:  др Љубиша Зековић, редовни професор ФФ 

  др Душан Поповић, ванредни професор ФФ 

  др Небојша Ромчевић, научни саветник ИФ 

 

b) на предлог Катедре за физику кондензованог стања донета је одлука да се распише 

конкурс за избор једног ванредног професора за ужу научну област Физика кондензоване 

материје  

Комисија:  др Мићо Митровић, редовни професор ФФ 

  др Јаблан Дојчиловић, ванредни професор ФФ 

  др Војислав Спасојевић, научни саветник ИНН Винча 

 

3. тачка 

 

Изборно веће је донело одлуку о покретању поступка за избор ИВАНА КРСТИЋА у звање 

истраживач-сарадник.  



Комисија:  др Милорад Кураица, редовни професор ФФ 

  др Братислав Обрадовић, ванредни професор ФФ 

  др Миливоје Ивковић, виши научни сарадник ИФ 

 

4. тачка 

 

Усвојен је извештај Комисије за избор и донета одлука о избору НЕНАДА ТАДИЋА у звање 

истраживач сарадник. 

 

5. тачка 

 

Изборно веће је ДАЛО САГЛАСНОСТ на избор др МИРЈАНЕ ПЛАТИША у звање доцента за ужу 

научну област Биофизика у медицини на Медицинском факултету Универзитета у Београду. 

 

Наставно-научно веће 

6. тачка 

 

Наставно-научно веће је разматрало предлог Катедре за физику атома, молекула, јонизованих 

гасова, плазме и квантну оптику, као и Катедре за примењену физику и метрологију,  а у вези са 

покретањем поступка за избор проф. др СТЕВАНА ЂЕНИЖЕА у звање професор емеритус. У овој 

школској години из групације факултета природно математичких наука могу бити изабрана два 

професора емеритуса. Одлуку о избору доноси Сенат Универзитета, који ће најпре формирати 

стручну комисију за припрему извештаја о кандидату. Факултет који подноси предлог предлаже и 

пет чланова стручне комисије, на основу кога ће Сенат именовати трочлану комисију у којој 

већина чланова мора бити из научне области којом се бави и сам кандидат.  

Након гласања у коме су учествовали сви чланови Већа, са 41 гласом ЗА и 2 УЗДРЖАНА гласа, 

Наставно-научно веће је донело одлуку о утврђивању предлога за избор проф. др СТЕВАНА 

ЂЕНИЖЕА у звање професор емеритус, као и члановима стручне комисије и то:  

Комисија: проф. др Љубиша Зековић 

  проф. др Драгољуб Белић 

  проф. др Срђан Буквић 

  проф. др Милорад Кураица 

  проф. др Петар Аџић 

 

7. тачка 

 

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

израду докторске дисертације за:  

a) ЂОРЂА РОМАНИЋА, дипломираног метеоролога, који је пријавио докторску дисертацију 

под називом: „ДИНАМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВЕТРА КОШАВА“ 



Комисија: др Млађен Ћурић, редовни професор ФФ 

  др Дејан Јанц, ванреди професор ФФ 

  др Мирјана Румл, ванреди професор Пољопривредног факултета 

 

8. тачка 

 

Усвојена је пријављена тема за израду мастер рада, одређен руководилац и Комисија за 

одбрану рада за:  

a) ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА, студента мастер студија физике, смер Општа физика, који је 

пријавио мастер рад под називом: „РЕАЛАН ЛИК ПРЕДМЕТА ФОРМИРАН СОЧИВОМ“ 

Комисија: проф. др Мићо Митровић, руководилац рада 

  доц. др Андријана Жекић 

  Бранислава Мисаиловић 

 

9. тачка 

 

Усвојена је пријављена тема за израду дипломског рада, одређен руководилац и Комисија за 

одбрану рада за:  

a) ДЕЈАНА ТРАЈКОВИЋА, апсолвента физике, смер Физика и основи технике, који је пријавио 

дипломски рад под називом: „МЕТОДЕ ОДРЕЂИВАЊА УБРЗАЊА ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ 

ПРИМЕНЉИВЕ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ“ 

Комисија: проф. др Братислав Обрадовић, руководилац рада 

  доц. др Андријана Жекић 

  мр Саша Ивковић 

 

10. тачка 

 

Продекан за финансије проф. др Иван Белча образложио је укратко Предлог финансијског 

плана за 2015. годину, као и Предлог плана јавних набавки у 2015. години.  Приликом израде 

предлога финансијског плана, урађена је пројекција у односу на прошлу годину, с тим што је 

предвиђено да се један део режиjских трошкова плаћа из сопствених средстава. Укупно гледано, 

трошкови су повећани за неких 15%, док су приходи смањени. Односно, сопствени приходи су 

приближно исти, али су буџетски смањени, најпре смањењем плата, а очекује се и додатно 

смањење хорнорара за научно-истраживачки рад.  

Наставно-научно веће је, након краће дискусије, усвојило Предлог финансијског плана и 

Предлог плана јавних набавки за 2015. годину.  

 

11. тачка 

 

На предлог продекана за наставу проф. др Ивана Дојчиновића, Наставно-научно веће је 

усвојило предлог уписних квота за наредну 2015/2016 школску годину. Предвиђене су уписне 

квоте исте као и за текућу школску годину и то:  



 

Студијски програм Буџет Самофинансирање 

Основне академске студије 140 25 
Општа физика 25 0 

Теоријска и експериментална физика 45 5 

Примењена и компјутерска физика 40 10 

Метеорологија 30 10 

Дипломске академске студије 60 20 
Општа физика 15 5 

Теоријска и експериментална физика 15 5 

Примењена и компјутерска физика 15 5 

Метеорологија 15 5 

Докторске студије 40 20 
Физика 35 15 

Метеорологија 5 5 

 

12. тачка 

 

Питања наставе 

Продекан за наставу, проф. др Иван Дојчиновић, обавестио је чланове Већа да ће распоред 

часова за летњи семестар школске 2014/2015 бити сачињен према прошлогодишњем. Уколико 

неко има измену, може је јавити продекану да би се распоред променио и ускладио.  

 

Питања финансија 

Декан Факултета, проф. др Јаблан Дојчиловић, обавестио је присутне да су студенти оформили 

комисију са задатком да испита инфраструктуру и услове рада у учионицама и студентским 

лабораторијама, те да је та комисија сачинила извештај и упутила га Савету Факултета. У извештају 

су наведене поправке које би требало направити, као и замена сијалица, кречење појединих 

просторија или сређивање тоалета. Факултет има мало средстава које треба да распореди на 

више издатака, те је можда потребно размислити да ли да се смање неки од издатака, на пример: 

издаци за Дан Факултета, факултетску Славу или плаћање месечне надокнаде за професоре 

емеритусе.  

Декан је, такође обавестио присутне да ће се од ове године са професорима емеритусима 

потписивати  уговор којим ће бити предвиђена надокнада за конкретне активности у настави и 

науци.  

Декан је подсетио шефове катедара и директоре института да предају месечне извештаје о 

присуству запослених на послу и извршеним радним задацима.  

 

13. тачка 

 

Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства следећим наставницима:  

 

a) проф. др Јовану Пузовићу у периоду од 4. до 14. фебруара 2015. године ради одласка у 

CERN, Женева (Швајцарска) 



b) проф. др Иванки Милошевић у периоду од 7. до 14. марта 2015. године ради учешћа на 

конференцији IWEPNM 2015 која се одржава у Кирхбергу (Аустрија) 

c) доц. др Зорану Поповићу у периоду од 7. до 14. марта 2015. године ради учешћа на 

конференцији IWEPNM 2015 која се одржава у Кирхбергу (Аустрија) 

d) проф. др Владимиру Милосављевићу у периоду од 11. до 18. марта 2015. године ради 

учешћа на конференцији The 2nd International Workshop on Plasma for Cancer Treatment која 

се одржава у Нагоји (Јапан) 

 

14. тачка 

 

Наставно-научно веће је донело одлуку да, у сарадњи са Институом за физику, организује 

научни скуп „Сто година Опште теорије релативности“. Скуп ће бити одржан 19. јуна 2015. године 

у свечаној сали Српске академије наука и уметности.  

 

 

Седница је завршена у 12:38 часова. 

 

Београд, 22.1.2015.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  
        Проф. др Јаблан Дојчиловић, с.р 


