ЗАПИСНИК
са VIII седнице Наставно-научног већа Физичког факултета
одржане у среду 25. маја 2022. године

Седници присуствује 42 члана Изборног и Наставно-научног већа, од чега 24 online и 18 у сали.
Оправдано одсутни:

проф. др Милорад Кураица
проф. др Владимир Ђурђевић
проф. др Душан Поповић
доц. др Катарина Вељовић Корачин
доц. др Сава Галијаш
доц. др Весна Ковачевић
доц. др Никола Коњик
доц. др Сузана Путниковић
доц. др Мирјана Сарван
доц. др Милош Скочић
доц. др Ненад Тадић

Неоправдано одсутни:

проф. др Срђан Буквић
доц. др Владимир Миљковић

У одсуству декана, седницу је у 11:10 часова отворио продекан за финансије проф. др
Горан Попарић и предложио следећи
Дневни ред
1. Усвајање Записника са VII седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета.
Изборно веће
2. Усвајање извештаја Комисије за избор наставника Физичког факултета и то:

a) једног редовног професора за ужу научну област Динамичка метеорологија
b) једног ванредног професора за ужу научну област Физика кондензоване материје
3. Покретање поступка за избор др ИВАНЕ ЂУРИШИЋ у звање научни сарадник.
4. Усвајање извештаја Комисије за избор БОЈАНЕ БРКИЋ у звање истраживач-сарадник.
Наставно-научно веће
5. Усвјајање Извештаја Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду
докторске дисертације и одређивање ментора за:

a) Илију Иванишевића (2015/8016), мастер физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом:
6.

"КУРАНТОВИ АЛГЕБРОИДИ У БОЗОНСКОЈ ТЕОРИЈИ СТРУНА"
Одређивање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације за:

a) ДАНИЦУ СТОЈИЉКОВИЋ (2016/8021), дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под
називом: "КИНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА ДЕПОЗИЦИЈЕ ЧЕСТИЦА НА ХЕТЕРОГЕНИМ ПОВРШИНАМА" (Kinetics
and morphology of particle deposition at heterogeneous surfaces), урађену под менторством др Слободана
Врховца, научног саветника Института за физику

b) ФИЛИПА МАРИНКОВИЋА (2018/8032), мастер физичара, који је предао докторску дисертацију под
c)

називом: "ДИЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ОСОБИНЕ КОМПОЗИТА НА БАЗИ ПОЛИЕТИЛЕНА НИСКЕ ГУСТИНЕ И
NaA ЗЕОЛИТА", урађене под менторством др Душана Поповића, ванредног професора Физичког факултета
БОЈАНА ЗЛАТКОВИЋА (2012/8046), мастер физичара, који је предао докторску дисертацију под називом:
"ЧЕТВОРОТАЛАСНО МЕШАЊЕ У ПАРИ АТОМА КАЛИЈУМА"(Four wave mixing in hot potassium vapor), урађене
под менторством др Александра Крмпота, вишег научног сарадника Института за физику
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7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Усвајање Извештаја Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређивање Комисије за одбрану
дисертације за:
a) НИКОЛУ СТАРЧЕВИЋА (2012/8044), мастер физичара, који је предао докторску дисертацију под називом:
"ДУГИН ПОТЕНЦИЈАЛ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЈОНА И КРИСТАЛА ПРИ КАНАЛИСАЊУ", урађену под менторством др
Срђана Петровића, научног саветника Института за физику
Усвајање пријављене теме за израду мастер рада, одређивање ментора и Комисије за одбрану рада за:
a) СТЕФАНА ЂОРЂЕВИЋА, студента мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, који је
пријавио мастер рад под називом: "УТИЦАЈ БРЗИНЕ РАСТА ЋЕЛИЈА НА ДИНАМИКУ СИНТЕТИЧКИХ
ГЕНЕТСКИХ ОСЦИЛАТОРНИХ КОЛА"
Усвајање измена и допуна Статута Физичког факултета.
Питања наставе, науке и финансија.
Захтеви за одобрење одсуства.
Усвајање извештаја са службених путовања.
Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу.
Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.

Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на
1. тачку
Усвојен је Записник са VII седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког
факултета.
Изборно веће
2. тачка
Изборно веће је разматрало извештај Комисије за избор наставника Физичког
факултета и донело следеће одлуке:
a) Поводом избора једног редовног професора за ужу научну област Динамичка
метеорологија најпре је изабрана Верификациона комисија у саставу: доц. др Зоран
Поповић, проф. др Едиб Добарџић и др Марјан Ћирковић. Затим се члан Изборне
комисије проф. др Ивана Тошић похвално изразила о кандидату. Тајно гласање је
организовано путем платформе Election Runner и трајало је од 12 до 19 часова истог
дана. Верификациона комисија је око 20 часова електронском поштом обавестила
чланове Већа да је једногласно, са 18 гласова ЗА, од укупно 20 колико чини изборно
тело редовних професора, утврђен предлог за избор др ВЛАДИМИРА ЂУРЂЕВИЋА у
звање редовног професора за ужу научну област Динамичка метеорологија. Извештај
Верификационе комисије је саставни део овог записника.
b) Поводом избора за једног ванредног професора за ужу научну област Физика
кондензоване материје, најпре се проф. др Ђорђе Спасојевић похвално изразио о
кандидату. Затим се приступило јавном гласању прозивком, те је једногласно, са 28
гласова ЗА, од укупно 32 колико чини изборно тело, утврђен предлог за избор др
СЛАВИЦЕ МАЛЕТИЋ у звање ванредног професора за ужу научну област Физика
кондензоване материје.
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3. тачка
Изборно веће је покренуло поступак за избор др ИВАНЕ ЂУРИШИЋ у звање научни
сарадник.
Комисија: др Горан Попарић, редовни професор ФФ
др Божидар Николић, ванредни професор ФФ
др Жељко Шљиванчанин, научни саветник ИФ
4. тачка
Усвојен је извештај Комисије и БОЈАНА БРКИЋ изабрана у звање истраживач-сарадник.
Наставно-научно веће
5. тачка
Усвојен је Извештај Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене
теме за израду докторске дисертације и одређивање ментора за:
a) Илију Иванишевића (2015/8016), мастер физичара, који је пријавио докторску
дисертацију под називом: "КУРАНТОВИ АЛГЕБРОИДИ У БОЗОНСКОЈ ТЕОРИЈИ СТРУНА"
Ментор:
др Љубица Давидовић, виши научни сарадник ИФ
6. тачка
Одређена је Комисија за преглед и оцену докторске дисертације за:
a) ДАНИЦУ СТОЈИЉКОВИЋ (2016/8021), дипломираног физичара, која је предала
докторску дисертацију под називом: "КИНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА ДЕПОЗИЦИЈЕ
ЧЕСТИЦА НА ХЕТЕРОГЕНИМ ПОВРШИНАМА" (Kinetics and morphology of particle
deposition at heterogeneous surfaces), урађену под менторством др Слободана Врховца,
научног саветника Института за физику
Комисија:
др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор ФФ
др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ
др Јулија Шћепановић, научни сарадник ИФ
b) ФИЛИПА МАРИНКОВИЋА (2018/8032), мастер физичара, који је предао докторску
дисертацију под називом: "ДИЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ОСОБИНЕ КОМПОЗИТА НА
БАЗИ ПОЛИЕТИЛЕНА НИСКЕ ГУСТИНЕ И NaA ЗЕОЛИТА", урађене под менторством др
Душана Поповића, ванредног професора Физичког факултета
Комисија:
др Андријана Жекић, редовни професор ФФ
др Славица Малетић, доцент ФФ
др Бранислав Станковић, научни сарадник Факул. за физичку хемију
c) БОЈАНА ЗЛАТКОВИЋА (2012/8046), мастер физичара, који је предао докторску
дисертацију под називом: "ЧЕТВОРОТАЛАСНО МЕШАЊЕ У ПАРИ АТОМА
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КАЛИЈУМА"(Four wave mixing in hot potassium vapor), урађене под менторством др
Александра Крмпота, вишег научног сарадника Института за физику
Комисија:
др Александар Крмпот, виши научни сарадник ИФ
др Милорад Кураица, редовни професор ФФ
др Братислав Обрадовић, редовни професор ФФ
др Предраг Ранитовић, научни саветник ФФ
др Душан Арсеновић, научни саветник ИФ
7. тачка
Усвојен је Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређена
Комисија за одбрану дисертације за:
a) НИКОЛУ СТАРЧЕВИЋА (2012/8044), мастер физичара, који је предао докторску
дисертацију под називом: "ДУГИН ПОТЕНЦИЈАЛ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЈОНА И КРИСТАЛА ПРИ
КАНАЛИСАЊУ", урађену под менторством др Срђана Петровића, научног саветника
Института за физику
Комисија:
др Срђан Петровић, научни саветник ИФ
др Горан Попарић, редовни професор ФФ
др Едиб Добарџић, ванредни професор ФФ
др Саво Галијаш, доцент ФФ
др Зоран Поповић, доцент ФФ
8. тачка
Усвојена је пријављена тема за израду мастер рада, одређен ментор и Комисија за
одбрану рада за:
a) СТЕФАНА ЂОРЂЕВИЋА, студента мастер студија физике, смер Теоријска и
експериментална физика, који је пријавио мастер рад под називом: "УТИЦАЈ БРЗИНЕ
РАСТА ЋЕЛИЈА НА ДИНАМИКУ СИНТЕТИЧКИХ ГЕНЕТСКИХ ОСЦИЛАТОРНИХ КОЛА"
Комисија:
ментор, др Марко Ђорђевић, ред. професор Биолошког факултета
др Зоран Николић, редовни професр ФФ
др Милош Вићић, редовни професор ФФ
др Светислав Мијатовић, доцент ФФ
Анђела Росић, асистент Биолошког факултета
9. тачка
Поводом измена и допуна Статута Физичког факултета у делу који се тиче учешћа
студената у раду и одлучивању на Факултету, развила се дискусија у којој је учествовало више
чланова Већа, те је са 42 гласа ЗА, 1 гласом ПРОТИВ и 12 УЗДРЖАНИХ гласова донета одлука да
се усвоје предложене измене Статута.

10. тачка
Питања наставе
Продекан за наставу доц. др Зорица Поповић обавестила је чланове Већа да ће 1. јуна
2022. године Факултет посетити просветна инспекција. Такође је обавестила чланове Већа да је
сачињен распоред испита за преостале испитне рокове у овој школској години и биће
постављен на сајт након седнице.
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На предлог продекана Наставно-научно веће је изабрало комисије потребне за рад на
предстојећем пријему студената у I годину студија и то:
-

Комисија за израду задатака из математике:

проф. др Татјана Вуковић
проф. др Божидар Николић
доц. др Светислав Мијатовић

-

Комисија за израду задатака из физике:

доц. др Зоран Поповић
др Горан Сретеновић

-

Комисија за жалбе:

доц. др Зорица Поповић
проф. др Андријана Жекић
проф. др Воја Радовановић
проф. др Иван Белча
проф. др Ивана Тошић

-

Комисија за усклађивање наставних планова и еквиваленцију испита
доц. др Зорица Поповић
проф. др Андријана Жекић
проф. др Воја Радовановић
проф. др Иван Белча
проф. др Ивана Тошић
проф. др Татјана Вуковић
проф. др Зоран Николић
проф. др Владан Вучковић

11. тачка
Проф. др Марија Димитријевић Ћирић подсетила је чланове Већа да се крајем августа
2022. године одржава конференција Балканска унија физичара, са пратећим летњим школама,
те је позвала присутне да се пријаве на конференцију и искористе прилику да присуствују
међународној конференцији у Београду. Такође је замолила млађе колеге да се јаве уколико
желе да помогну при организацији конференције.

Седница је завршена у 12:10 часова.

Београд, 31.5.2022.

ПРОДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Горан Попарић, с.р.
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Извештај Комисије о гласању за избор др Владимира Ђурђевића у звање редовни професор
Физичког факултета

Преглед тока гласања за избор др Владимира Ђурђевића у звање редовни професор Физичког
факултета, које је трајало од 12 до 19 часова илустровано је следећом сликом:

Гласало је укупно 18 од 20 чланова (90%) већа редовних професора, на основу чега се
констатује исправност гласања. Исход гласања приказан је на слици испод, преузетој
са апликације electionrunner.
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Комисија констатује да је ЗА избор др Владимира Ђурђевића у звање редовни професор
Физичког факултета гласало 18 чланова већа редовних професора, док УЗДРЖАНИХ и ПРОТИВ
није било.

У Београду, 25.05.2022. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Проф. др Едиб Добарџић
Асистент др Марјан Ћирковић
Доц. др Зоран П. Поповић

