
 

З А П И С Н И К 
са VI седнице Изборног и Наставно-научног већа  одржане у среду 28. марта 2018. године  

 

Седници присуствује 44 члана Изборног и Наставно-научног већа. 

 
Службено одсутни:  проф. др Илија Марић 

   доц. др Михајло Ваневић 

   доц. др Зоран Поповић 

 

Оправдано одсутни: проф. др Бећко Касалица 

   проф. др Зоран Николић 

   проф. др Горан Попарић 

   проф. др Душан Поповић 

   проф. др Ђорђе Спасојевић 

   доц. др Саша Ивковић 

   доц. др Мирјана Сарван 

   Филип Маринковић 

 

Неоправдано одсутни:  проф. др Петар Аџић 

   проф. др Драгољуб Белић 

   проф. др Мићо Митровић 

   проф. др Владимир Ђурђевић 

   доц. др Владимир Миљковић 

    

 

 Након Комеморативне седнице у спомен прерано преминулом наставнику Факултета, доц. 

др Николи Шишовићу, декан Факултета проф. др Јаблан Дојчиловић, отворио је седницу Изборног 

и Наставно-научног већа и предложио следећи  

 

Д н е в н и    р е д 

 
1. Усвајање Записника са V седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета.  

Изборно веће 

2. Разматрање предлога катедара у вези са избором наставника и сарадника Факултета и то:  

a) Катедре за физику језгра и честица у вези са расписивањем конкурса за избор једног ванредног 

професора за ужу научну област Физика честица и поља  

3. Усвајање Извештаја Комисије за избор др ЂОРЂА СПАСОЈЕВИЋА у звање редовног професора за ужу научну 

област Физика кондензованог стања материје. 

4. Покретање поступка за избор у научна и истраживачка звања и то:  

a) др ЂОРЂА СТРАТИМИРОВИЋА у звање научни сарадник. 

b) ДРАГОЉУБА ГОЧАНИНА у звање истраживач сарадник  

5. Усвајање Извештаја комисије за избор у научна и истраживачка звања и то:  

a) реизбор др Марије Петковић Беназзоуз у звање научни сарадник 

b) реизбор Биљане Максимовић у звање истраживач сарадник 

6. Евидентирање кандидата за избор ректора и проректора Универзитета у Београду за мандатни период 2018-

2021 школска година.  

Наставно-научно веће 

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

дисертације за:  
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a) ДРАГОЉУБА ГОЧАНИНА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: 

"ТЕОРИЈА ПОЉА У SO(2,3)* МОДЕЛУ НЕКОМУТАТИВНЕ ГРАВИТАЦИЈЕ" (Field theory in  SO(2,3)*  model of 

noncommutative gravity)  

b) АЛЕКСАНДРУ ДИМИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под називом: 

"DETECTION OF QUANTUM CORRELATIONS" (Детекција квантних корелација) 

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

докторске дисертације и одређивање ментора за:  

a) ДАРКА САРВАНА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: 

"СТАТИСТИЧКО-МЕХАНИЧКА АНАЛИЗА ЕВОЛУЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ ТРЖИШТА" 

b) ТАТЈАНУ МАРКОВИЋ-ТОПАЛОВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под 

називом: "ЕДУКАЦИОНА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКИХ ФЕНОМЕНА У ПАРКУ НАУКЕ И ШКОЛСКОМ 

ПРОСТОРУ" 

c) ДУШАНА ВУДРАГОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: 

"FARADAY WAVES IN ULTRACOLD DIPOLAR BOSE GASES" (Фарадејеви таласи у ултрахладним диполним Бозе 

гасовима)  

d) НИКОЛУ ВЕСЕЛИНОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: 

"РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕТЕКТОРСКОГ СИСТЕМА У ПОДЗЕМНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА ИЗУЧАВАЊЕ СОЛАРАНЕ 

МОДУЛАЦИЈЕ КОСМИЧКОГ ЗРАЧЕЊА У ХЕЛИОСФЕРИ" 

9. Одређивање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације за: 

a) ДЕЈАНА СИМИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: 

"ЛАВЛОКОВА ГРАВИТАЦИЈА СА ТОРЗИЈОМ: ЕГЗАКТНА РЕШЕЊА, КАНОНСКА И ХОЛОГРАФСКА СТРУКТУРА" 

10. Објављивање одлуке Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду о изреченој мери јавне осуде.  

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 V седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета.  

 

Изборно веће 

 

2. тачка 

На предлог Катедре за физику језгра и честица донета је одлука о расписивању конкурса за 

избор једног ванредног професора за ужу научну област Физика честица и поља. 

Комисија: др Маја Бурић, редовни професор ФФ  

  др Воја Радовановић, редовни професор ФФ 

  др Бранислав Саздовић, научни саветник ИФ  

 

3. тачка 

 

Поводом Извештаја Комисије за избор једног редовног професора за ужу научну област 

Физика кондензованог стања материје, најпре је о кандидату врло похвално говорио члан 

Изборне комисије проф. др Милан Кнежевић. Затим су редовни професори Факултета приступили 
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тајном гласању. Верификациона комисија у саставу: доц. др Сузана Путниковић, доц. др Сава 

Галијаш и проф. др Едиб Добарџић је резултате гласања предочила декану, који је затим објавио 

да је са 11 гласова ЗА, 3 УЗДРЖАНА гласа и 1 гласом ПРОТИВ, утврђен предлог за избор проф. др 

ЂОРЂА СПАСОЈЕВИЋА у звање редовног професора за ужу научну област Физика кондензованог 

стања материје.  

 

4. тачка 

 

Изборно веће је покренуло поступак за избор у научна и истраживачка звања и то:  

a) др ЂОРЂА СТРАТИМИРОВИЋА у звање научни сарадник. 

Комисија: др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор ФФ 

  др Милан Кнежевић, редовни професор ФФ 

  др Радомир Жикић, научни саветник ИФ 

 

b) ДРАГОЉУБА ГОЧАНИНА у звање истраживач сарадник  

Комисија: др Маја Бурић, редовни професор ФФ  

  др Воја Радовановић, редовни професор ФФ 

  др Бранислав Цветковић, виши научни сарадник ИФ 

 

5. тачка 

 

Изборно веће је усвојило Извештаја комисије за избор у научна и истраживачка звања и то:  

a) након јавног гласања у коме су учествовали редовни професори, ванредни професори и 

доценти Факултета, једногласно, са 38 гласова ЗА (од укупно 53 колико чини изборно тело) 

утврђен је предлог за реизбор др Марије Петковић Беназзоуз у звање научни сарадник 

b) након јавног гласања у коме су учествовали присутни чланови Изборног већа Биљана 

Максимовић је једногласно поново изабрана у звање истраживач сарадник 

 

6. тачка 

 

Поводом дописа Универзитета у Београду, а у вези са евидентирањем кандидата за избор 

ректора Универзитета у Београду за мандатни период 2018-2021 школска година, констатовано је 

да из редова редовних професора Физичког факултета нема заинтересованих кандидата за 

ректора Београдског универзитета.  

 

Наставно-научно веће 

 

7. тачка 

 

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

израду докторске дисертације за:  
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a) ДРАГОЉУБА ГОЧАНИНА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију 

под називом: "ТЕОРИЈА ПОЉА У SO(2,3)* МОДЕЛУ НЕКОМУТАТИВНЕ ГРАВИТАЦИЈЕ" (Field 

theory in  SO(2,3)*  model of noncommutative gravity)  

Комисија:  др Маја Бурић, редовни професор ФФ 

  др Воја Радовановић, редовни професор ФФ  

др Бранислав Цветковић, виши научни сарадник ИФ 

 

b) АЛЕКСАНДРУ ДИМИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију 

под називом: "DETECTION OF QUANTUM CORRELATIONS" (Детекција квантних корелација) 

Комисија:  др Боривоје Дакић, научни сарадник Аустријске академије наука 

  др Милан Дамњановић, редовни професор ФФ 

  др Маја Бурић, редовни професор ФФ 

 

8. тачка 

 

Усвојен је Извештај Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за 

израду докторске дисертације и одређен ментор за:  

a) ДАРКА САРВАНА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под 

називом: "СТАТИСТИЧКО-МЕХАНИЧКА АНАЛИЗА ЕВОЛУЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ ТРЖИШТА" 

Ментор:  др Владимир Миљковић, доцент ФФ 

 

b) ТАТЈАНУ МАРКОВИЋ-ТОПАЛОВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску 

дисертацију под називом: "ЕДУКАЦИОНА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКИХ ФЕНОМЕНА У ПАРКУ 

НАУКЕ И ШКОЛСКОМ ПРОСТОРУ" 

Ментор:  др Андријана Жекић, ванредни професор ФФ 

 

c) ДУШАНА ВУДРАГОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију 

под називом: "FARADAY WAVES IN ULTRACOLD DIPOLAR BOSE GASES" (Фарадејеви таласи у 

ултрахладним диполним Бозе гасовима) 

Ментор:  др Антун Балаж, научни саветник ИФ 

 

a) НИКОЛУ ВЕСЕЛИНОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију 

под називом: "РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕТЕКТОРСКОГ СИСТЕМА У ПОДЗЕМНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА 

ИЗУЧАВАЊЕ СОЛАРНЕ МОДУЛАЦИЈЕ КОСМИЧКОГ ЗРАЧЕЊА У ХЕЛИОСФЕРИ" 

Ментор: др Александар Драгић, виши научни сарадник ИФ 

 

9. тачка 

 

Одређена је Комисија за преглед и оцену докторске дисертације за: 

a) ДЕЈАНА СИМИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под 

називом: "ЛАВЛОКОВА ГРАВИТАЦИЈА СА ТОРЗИЈОМ: ЕГЗАКТНА РЕШЕЊА, КАНОНСКА И 

ХОЛОГРАФСКА СТРУКТУРА" 

Комисија: др Бранислав Цветковић, виши научни сарадник ИФ  

  др Маја Бурић, редовни професор ФФ 
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  др Воја Радовановић, редовни професор ФФ 

 

10. тачка 

 

Декан Факултета прочитао је присутнима одлуку Одбора за професионалну етику 

Универзитета у Београду о изреченој мери јавне осуде др Лидији Раденовић, редовном 

професору Биолошког факултета ради повреде члана 22 и 25 Кодекса професионалне етике 

(плагирање и аутоплагирање). 

 

11. тачка 

 

Поводом питања наставе развила се дискусија у вези са проблемом преписивања студената на 

писменим испитима, као и  евентуалне инсталације ометача у амфитеатрима у Цара Душана 13.  

 

12. тачка 

 

Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства:  

a) проф. др Илији Марићу у периоду од 28. до 30. марта 2018. године ради учешћа на 

научном скупу "Српска филозофија и /или флозофија код Срба" који се одржава у Бањој 

Луци (Република Српска) 

b) проф. др Маји Бурић, проф. др Воји Радовановићу, проф. др Марији Димитријевић-Ћирић 

и Драгољубу Гочанину у периоду од 20. до 24. априла 2018. ради учешћа на конференцији 

Workshop "On Noncommutativity and Physics: Hopf algebras in Noncommutative Geometry" 

која се одржава у Бајришзелу (Немачка) 

c) доц. др Ивану Виденовићу у периоду од 20. априла до 29. јуна 2018. године ради боравка 

на Међународној агенцији за атомску енергију у Бечу (Аустрија) 

d) проф. др Владимиру Милосављевићу у периоду од 10. до 24. маја 2018. године ради 

студијског боравка на Универзитету у Даблину (Ирска) 

 

као и неплаћена одсуства:  

e) доц. др Зорану Поповићу у периоду од 29. марта до 1. октобра 2018. године ради боравка 

на "ЈНУ Институту за заштиту и екологију Републике Српске" у Бањој Луци (Република 

Српска) 

f) др Предрагу Миленовићу у периоду од 31. марта до 30. јуна 2018. године ради боравка у 

CERN-у у Женеви (Швајцарска) 

g) Вукашину Милошевићу у периоду од 31. марта до 31. децембра 2018. године ради 

боравка у CERN-у у Женеви (Швајцарска) 

 

13. тачка 

 

Наставно-научно веће је усвојило извештај са службеног путовања доц. др Ивана Виденовића 

који је у периоду од 27. новембра до 15. децембра 2017. године боравио у Међународној 

агенцији за атомску енергију у Бечу (Аустрија).  
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14. тачка 

 

Декан Факултета упознао је чланове Већа са условима за доделу звања професор емеритус у 

школској 2017/2018. години.  

 

Седница је завршена у 12:50 часова.  
 

 

 

Београд, 30.3.2018.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  

        Проф. др Јаблан Дојчиловић, с.р. 


