
 

 

З А П И С Н И К 
са IV седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане у среду 30. јануара 2019. године  

 

Седници присуствује 43 члана Изборног и Наставно-научног већа.  

Службено одсутни:  проф. др Драгољуб Белић 

   проф. др Милан Дамњановић 

   проф. др Владимир Милосављевић 

   проф. др Иванка Милошевић 

   проф. др Стеван Стојадиновић 

   доц. др Михајло Ваневић 

   доц. др Зоран Поповић 

   Марјан Ћирковић 

 

Оправдано одсутни:  проф. др Ђорђе Спасојевић 

   проф. др Зоран Борјан 

   проф. др Андријана Жекић 

   доц. др Владимир Миљковић 

   др Весна Ковачевић 

   Биљана Николић 

 

Неоправдано одсутни: проф. др Срђан Буквић 

   проф. др Иван Дојчиновић 

    доц. др Катарина Вељовић 

    

    

 Декан Физичког факултета проф. др Иван Белча отворио је седницу у 11:15 и 

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 предлог катедара у вези са избором наставника и сарадника и то:  

a) Катедре за физику кондензованог стања у вези са расписивањем конкурса за избор једног ванредног 

професора за ужу научну област Физика кондензоване материје  

b) Катедре за квантну и математичку физику у вези са расписивањем конкурса за избор једног ванредног 

професора за ужу научну област Квантна и математичка физика  

c) Катедре за физику кондензованог стања у вези са расписивањем конкурса за избор једног доцента за 

ужу научну област Физика кондензоване материје  

d) катедара Института за метеорологију у вези са расписивањем конкурса за избор једног доцента за ужу 

научну област Анализа и прогноза времена  

3. Покретање поступка за избор др ЈЕЛЕНЕ ПАЈОВИЋ у звање научни сарадник.  

4. Усвајање Извештаја Комисије за избор наставника Физичког факултета и то: 

a) једног ванредног професора за ужу научну област Физика честица и поља  

b) једног доцента за ужу научну област Физика кондензоване материје  

5. Усвајање Извештаја Комисије за избор АЛЕКСАНДРА ЋИРИЋА у звање истраживач-сарадник. 

6. Разматрање захтева Пољопривредног факултета Универзитета у Београду у вези са давањем сагласности 

на избор др НИКОЛЕ ИВАНОВИЋА у звање доцента за ужу научну област Физика.  

Наставно-научно веће 

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

дисертације за:  

a) КОСТУ СПАСИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: 

"ДИЈАГНОСТИКА АСИМЕТРИЧНОГ И ПЛАН ПАРАЛЕЛНОГ РАДИО-ФРЕКВЕНТНОГ ПЛАЗМА СИСТЕМА У 
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ЦИЉУ ДЕФИНИСАЊА ПЛАЗМА ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА ТОКОМ ТРЕТМАНА УЗОРАКА ОРГАНСКОГ И 

НЕОРГАНСКОГ ПОРЕКЛА" 

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

докторске дисертације и одређивање ментора за:  

a) НЕНАДА СЕЛАКОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: 

"МАСЕНА СПЕКТРОМЕТРИЈА ПЛАЗМЕНОГ МЛАЗА И ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПРАЖЊЕЊА НА 

АТМОСФЕРСКОМ ПРИТИСКУ  У БИОМЕДИЦИНИ" 

9. Усвајање извештаја Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређивање Комисије за 

одбрану дисертације за:  

a) ВОЈИСЛАВА МИЛОШЕВИЋА, дипломираног инжењера електротехнике, који је предао докторску 

дисертацију под називом: "АСИМЕТРИЧНИ РЕЗОНАТОРИ КАО ЕЛЕМЕНТИ ЈЕДИНИЧНИХ ЋЕЛИЈА 

ЈЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНИХ МЕТАМАТЕРИЈАЛА" 

b) МИРОСЛАВА АНЂЕЛКОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под 

називом: "ALGEBRAIC TOPOLOGY OF COMPLEX NETWORKS AND TOPOLOGICAL ASPECTS OF NONLINEAR 

DYNAMICAL SYSTEMS" (Aлгебарска топологија комплексних мрежа и тополошки аспекти нелинеарних 

динамичких система) 

c) БИЉАНУ НИКОЛИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом 

"СУПЕРСИМЕТРИЧНА ТЕОРИЈА ПОЉА НА НЕКОМУТАТИВНИМ ПРОСТОРИМА"  

10. Избор чланова Већа научних области природно-математичких наука из редова редовних професора 

Физичког факултета.  

11. Питања наставе, науке и финансија.  

12. Захтеви за одобрење одсуства. 

13. Усвајање извештаја са службених путовања. 

14. Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу. 

15. Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.  

 

 Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на  

1. тачку 

 

 Усвојен је Записник са III седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког 

факултета.  

 

 

Изборно веће 

 

2. тачка 

 

 Изборно веће је разматрало предлоге катедара Физичког факултета и донело одлуке у 

вези са избором наставника и сарадника и то:  

a) 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, редовни професор ФФ 

  др Небојша Ромчевић, научни саветник ИФ 

 

b) на предлог Катедре за квантну и математичку физику донета је одлука да се 

распише конкурс за избор једног ванредног професора за ужу научну област 

Квантна и математичка физика  

Комисија: др Милан Дамњановић, редовни професор ФФ 
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  др Иванка Милошевић, редовни професор ФФ 

  др Зорана Дохчевић-Митровић, научни саветник ИФ 

 

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

конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Физика кондензоване 

материје  

Комисија: др Мићо Митровић, редовни професор ФФ 

  др Срђан Буквић, редовни професор ФФ 

  др Милан Кнежевић, редовни професор ФФ 

  др Радомир Жикић, научни саветник ИФ 

 

d) на предлог катедара Института за метеорологију донета је одлука да се распише 

конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Анализа и прогноза времена 

Комисија: др Лазар Лазић, редовни професор ФФ 

  др Ивана Тошић, редовни професор ФФ 

  др Мирјана Румл, редовни професор Пољопривредног факултета 

 

3. тачка 

 

 Донета је одлука о покретању поступка за избор др ЈЕЛЕНЕ ПАЈОВИЋ у звање научни 

сарадник.  

Комисија:  др Душан Поповић, ванредни професор ФФ 

  др Јаблан Дојчиловић, редовни професор ФФ 

  др Душан Божанић, виши научни сарадник ИНН Винча 

 

4. тачка 

 

 Изборно веће је усвојило Извештај Комисије за избор наставника Физичког факултета и 

то: 

a) у вези са избором једног ванредног професора за ужу научну област Физика честица и 

поља, члан Изборне комисије проф. др Воја Радовановић се похвално изразио о 

кандидату и образложио став Комисије у вези са приговором који је поднет на 

Реферат; након тога се развила дискусија у којој је учествовало више чланова Већа; по 

закљученој дискусији приступило се јавном гласању, гласали су редовни и ванредни 

професори Факултета прозивком, те је са 22 гласа ЗА и 3 УЗДРЖАНА гласа (од укупно 36 

колико чини изборно тело), донета одлука да се утврди предлог о избору др ПРЕДРАГА 

МИЛЕНОВИЋА у звање ванредног професора за ужу научну област Физика честица и 

поља; 

 

b) у вези са избором једног доцента за ужу научну област Физика кондензоване материје, 

а након јавног гласања у којој су учествовали редовни професори, ванредни професори 

и доценти, једногласно, са 37 гласова ЗА (од укупно 52 колико чини изборно тело), 

донета је одлука да се утврди предлог о избору др СЛАВИЦЕ МАЛЕТИЋ у звање 

доцента за ужу научну област Физика кондензоване материје.  
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5. тачка 

 

 Изборно веће је усвојило Извештај Комисије и изабрало АЛЕКСАНДРА ЋИРИЋА у звање 

истраживач-сарадник. 

 

6. тачка 

 

 Поводом захтева Пољопривредног факултета Универзитета у Београду у вези са 

давањем сагласности на избор наставика, Изборно веће Физичког факултета је ДАЛО 

САГЛАСНОСТ на избор др НИКОЛЕ ИВАНОВИЋА у звање доцента за ужу научну област Физика.  

Наставно-научно веће 

 

7. тачка 

 

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

израду докторске дисертације за:  

a) КОСТУ СПАСИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију 

под називом: "ДИЈАГНОСТИКА АСИМЕТРИЧНОГ И ПЛАН ПАРАЛЕЛНОГ РАДИО-

ФРЕКВЕНТНОГ ПЛАЗМА СИСТЕМА У ЦИЉУ ДЕФИНИСАЊА ПЛАЗМА ХЕМИЈСКИХ 

ПРОЦЕСА ТОКОМ ТРЕТМАНА УЗОРАКА ОРГАНСКОГ И НЕОРГАНСКОГ ПОРЕКЛА" 

Комисија: др Братислав Обрадовић, редовни професор ФФ 

  др Горан Попарић, ванредни професор ФФ 

  др Срђан Буквић, редовни професор ФФ 

  др Гордана Маловић, научни саветник ИФ 

  др Никола Шкоро, виши научни сарадник ИФ 

 

8. тачка 

 

 Усвојен је Извештај Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене 

теме за израду докторске дисертације и одређен ментор за:  

a) НЕНАДА СЕЛАКОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску 

дисертацију под називом: "МАСЕНА СПЕКТРОМЕТРИЈА ПЛАЗМЕНОГ МЛАЗА И 

ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПРАЖЊЕЊА НА АТМОСФЕРСКОМ ПРИТИСКУ  У 

БИОМЕДИЦИНИ" 

Комисија: др Горан Попарић, ванредни професор ФФ 

  др Братислав Обрадовић, редовни професор ФФ 

  др Срђан Буквић, редовни професор ФФ 

  др Гордана Маловић, научни саветник ИФ 

 

9. тачка 

 

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

Комисија за одбрану дисертације за:  
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a) ВОЈИСЛАВА МИЛОШЕВИЋА, дипломираног инжењера електротехнике, који је 

предао докторску дисертацију под називом: "АСИМЕТРИЧНИ РЕЗОНАТОРИ КАО 

ЕЛЕМЕНТИ ЈЕДИНИЧНИХ ЋЕЛИЈА ЈЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНИХ МЕТАМАТЕРИЈАЛА" 

Комисија: др Бранка Јокановић, научни саветних ИФ 

  др Воја Радовановић, редовни професор ФФ 

  др Горан Попарић, ванредни професор ФФ 

  др Брана Јеленковић, научни саветник ИФ 

 

b) МИРОСЛАВА АНЂЕЛКОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску 

дисертацију под називом: "ALGEBRAIC TOPOLOGY OF COMPLEX NETWORKS AND 

TOPOLOGICAL ASPECTS OF NONLINEAR DYNAMICAL SYSTEMS" (Aлгебарска топологија 

комплексних мрежа и тополошки аспекти нелинеарних динамичких система) 

Комисија: др Милан Кнежевић, редовни професор ФФ 

  др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор ФФ 

  др Раде Живаљевић, научни саветник Матем. инст. САНУ 

  др Слободан Малетић, научни сарадник ИНН Винча 

 

a) БИЉАНУ НИКОЛИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску 

дисертацију под називом "СУПЕРСИМЕТРИЧНА ТЕОРИЈА ПОЉА НА 

НЕКОМУТАТИВНИМ ПРОСТОРИМА"  

Комисија: др Воја Радовановић, редовни професор ФФ 

  др Марија Димитријевић-Ћирић, ванредни професор ФФ 

  др Бранислав Саздовић, научни саветни ИФ  

 

10. тачка 

  

 Наставно-научно веће је именовало чланове Већа научних области природно-

математичких наука из редова редовних професора Физичког факултета за мандатни период 

од наредне 3 године.  

Чланови:  проф. др Срђан Буквић  

  проф. др Сунчица Елезовић-Хаџић 

  проф. др Лазар Лазић  

  проф. др Воја Радовановић 

 

11. тачка 

 

Питања наставе 

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

фебруарски испитни рок и да је све усмене испите потребно завршити до 22. фебруара. 

Продекан је замолила чланове Већа да јој пошаљу корекције распореда часова за летњи 

семестар.  

 Питања науке 

 Декан Факултета проф. др Иван Белча обавестио је чланове Већа да је имао више 

разговора и састанака у вези са изменама, или потпуним заустављањем усвајања Закона о 

науци и истраживањима. У понедељак 4.2. биће одржан састанак Проширеног ректорског 

колегијума коме ће присуствовати државни секретар проф. др Владимир Поповић.  
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 Наставно-научно веће је прихватило иницијативу др Горана Сретеновића да се 

делегира члан Већа у будућу радну групу за израду закона о финансирању високог 

образовање.  

  Проф. др Јаблан Дојчиловић је предложио руководству да Факултет одобри пројектима 

позајмицу од по сто хиљада динара до исплате првог дела ДМТ-а.  

 

12. тачка 

 

 Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства и то:  

a) проф. др Стевану Стојадиновићу и проф. др Растку Василићу у периоду од 4. до 6. 

фебруара 2019. године ради учешћа на састанку у вези са FUNCOAT пројектом из 

програма Хоризонт 2020 који се одржава у Хамбургу (Немачка) 

b) проф. др Владимиру Ђурђевићу у периоду од 10. до 13. фебруара 2019. године 

ради учешћа на састанку Climate Europe пројекта који се одржава у Паризу 

(Француска) 

c) проф. др Марија Димитријевић-Ћирић у периоду од 10. до 17. фебруара 2019. 

године ради учешћа на конференцији COST акције која се одржава у Братислави 

(Словачка) 

d) др Јелени Пајовић у периоду од 15. фебруара до 31. марта 2019. године ради 

посете Универзитету у Колораду (САД) 

e) доц. др Зорици Поповић у периоду од 17. до 21. фебруара 2019. године ради 

учешћа на конференцији COST акције која се одржава у Еилату (Израел) 

f) Марјану Ћирковићу неплаћено одсуство у периоду од 1. марта до 1. септембра 

2019. године ради студијског боравка у CERN-у, Женева (Швајцарска) 

g) др Јелени Пајовић у периоду од 9. до 16. априла 2019. године ради 

експерименталних мерења у синхротрону Soleil (Француска) 

h) проф. др Милораду Кураици, Ивану Крстићу и Нори Тркља у периоду од 6. до 10. 

маја 2019. године ради учешћа на конференцији ECPD2019 која се одржава у 

Лисабону (Португал) 

 

 Наставно-научно веће је такође одобрило проф. др Маји Бурић слободан летњи 

семестар школске 2018/19 године.  

 

 

 Седница је завршена у 12:35 часова.  

 

 
 

 

 

 

Београд, 7.2.2019.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 
        Проф. др Иван Белча, с.р. 


