
З А П И С Н И К 
са III седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане у среду 23. децембра 2020. године 

 

Седници присуствује 42 члана Изборног и Наставно-научног већа.  

Оправдано одсутни:  проф. др Зоран Николић 

   доц. др Сузана Путниковић 

   др Биљана Николић 

 

Неоправдано одсутни:  проф. др Милорад Кураица 

   проф. др Мићо Митровић 

   проф. др Зоран Борјан 

   доц. др Владимир Миљковић 

 

 Декан Факултета отворио је седницу у 11:15 часова и предложио следећи  

Д н е в н и   р е д  

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

Изборно веће 

2. Усвајање Извештаја комисије за избор једног доцента Физичког факултета за ужу научну област Квантна и 

математичка физика.  

3. Покретање поступка за избор у истраживачко звање и то:  

a) Стевана Пецића у звање истраживач-приправник 

b) Милице Бранковић у звање истраживач-приправник 

4. Усвајање извештаја Kомисије за избор Кристине Мојсиловић у звање истраживач-приправник. 

Наставно-научно веће 

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

a) МИЛИЦУ ВАСИЉЕВИЋ, мастер физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "РАЗВОЈ 

НОВИХ СПЕКТРОСКОПСКИХ МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ПРИКАТОДНЕ ОБЛАСТИ 

АБНОРМАЛНОГ  ТИЊАВОГ ПРАЖЊЕЊА У АРГОНУ СА ВОДОНИКОМ" 

6. Усвајање извештаја Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређивање Комисије за одбрану 

дисертације за:  

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

"МАСЕНА СПЕКТРОМЕТРИЈА ПЛАЗМЕНОГ МЛАЗА И ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРАЖЊЕЊА НА 

АТМОСФЕРСКОМ ПРИТИСКУ У БИОМЕДИЦИНИ“ (Mass spectrometry of plasma jet and application of 

electrical discharches operating at atmospheric pressure in biomedicine), урађене под менторством др 

Невене Пуач, научног саветника Института за физику. 

7. Давање сагласности на ангажовање др Зорана Николића за извођење наставе из изборног предмета Обрада 

акустичних и говорних сигнала, изборна група 3, III семестар (зимски семестар, II година студија, фонд часова 

2+2, фонд часова ангажовања наставника 2+0, просечно годишње оптерећење: 0,5), на Природно-

математичком факултету у Новом Саду. 

8. Одређивање чланова жирија за доделу Годишње награде Физичког факултета за научни рад, жребом из 

редова редовних професора Факултета.  

9. Одређивање шефа Катедре за општу метеорологију (проф. др Ивана Тошић).  

10. Питања наставе, науке и финансија.  

11. Захтеви за одобрење одсуства. 

12. Усвајање извештаја са службених путовања. 

13. Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу. 

14. Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.  
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 Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на  

1. тачку 

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

факултета.  

 

Изборно веће 

 

2. тачка 

 

 Поводом Извештаја комисије за избор једног доцента Физичког факултета, Изборно 

веће је јавним гласањем прозивком, једногласно, са 41 гласом ЗА (од 47 колико чини изборно 

тело) утврдило предлог о избору др Александре Димић у звање доцента за ужу научну област 

Квантна и математичка физика.   

 

3. тачка 

 

 Покренут је поступак за избор у истраживачко звање и то:  

a) Стевана Пецића у звање истраживач-приправник 

 Комисија:  др Иван Белча, редовни професор ФФ 

   др Милош Вићић, редовни професор ФФ 

   др Бећко Касалица, редовни професор ФФ 

 

b) Милице Бранковић у звање истраживач-приправник 

 Комисија: др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 

   др Светислав Мијатовић, научни сарадник ФФ 

   др Сања Јанићевић, научни сарадник ПМФ Крагујевац 

 

4. тачка 

 

 Усвојен је извештаја Kомисије и Кристине Мојсиловић изабрана у звање истраживач-

приправник Физичког факултета. 

 

Наставно-научно веће 

 

5. тачка 

 

 Одређена је Комисија за за преглед и оцену докторске дисертације за: 

a) МИЛИЦУ ВАСИЉЕВИЋ, мастер физичара, која је предала докторску дисертацију под 

називом: "РАЗВОЈ НОВИХ СПЕКТРОСКОПСКИХ МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 

ПАРАМЕТАРА ПРИКАТОДНЕ ОБЛАСТИ АБНОРМАЛНОГ ТИЊАВОГ ПРАЖЊЕЊА У 

АРГОНУ СА ВОДОНИКОМ" 

Комисија: др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 
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  др Никола Коњевић, професор емеритус ФФ 

  др Иван Виденовић, ванредни професор ФФ 

  др Гордана Мајсторовић, редовни професор Војне академије 

  др Никола Ивановић, доцент Пољопривредног факултета 

 

6. тачка 

 

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

Комисија за одбрану дисертације за:  

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

дисертацију под називом: "МАСЕНА СПЕКТРОМЕТРИЈА ПЛАЗМЕНОГ МЛАЗА И 

ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРАЖЊЕЊА НА АТМОСФЕРСКОМ ПРИТИСКУ У 

БИОМЕДИЦИНИ“ (Mass spectrometry of plasma jet and application of electrical 

discharches operating at atmospheric pressure in biomedicine), урађене под 

менторством др Невене Пуач, научног саветника Института за физику. 

 Комисија:  др Срђан Буквић, редовни професор ФФ 

   др Горан Попарић, редовни професор ФФ 

  др Братислав Обрадовић, редовни професор ФФ  

др Зоран Љ. Петровић, научни саветник у пензији, члан САНУ  

др Гордана Маловић, научни саветник ИФ 

 

7. тачка 

 

 Наставно-научно веће је ДАЛО САГЛАСНОСТ на ангажовање др ЗОРАНА НИКОЛИЋА за 

извођење наставе из изборног предмета Обрада акустичних и говорних сигнала, изборна група 

3, III семестар (зимски семестар, II година студија, фонд часова 2+2, фонд часова ангажовања 

наставника 2+0, просечно годишње оптерећење: 0,5), на Природно-математичком факултету у 

Новом Саду. 

 

8. тачка 

 

 Жребом, из редова редовних професора Физичког факултета, одређени су чланови 

жирија за доделу Годишње награде Физичког факултета за научни рад: 

 Проф. др Милорад Кураица 

 Проф. др Маја Бурић 

 Проф. др Братислав Обрадовић 

 

9. тачка 

 

 На предлог катедара Института за метеорологију, Наставно-научно веће је за шефа 

Катедре за општу метеорологију изабрало проф. др ИВАНУ ТОШИЋ.  
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10. тачка 

 

 Питања наставе  

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

објављен распоред испита за јануарски и фебруарски испитни рок. Такође је замолила шефове 

катедара да јој пошаљу имена наставника за предмете на основним академским студијама 

чију су наставу држали професори чији је радни однос престао 30.9.2020.  

 Од школске 2021/22 предвиђено је полагање државне матуре на завршетку средње 

школе, те би кандидати конкурисали на студијске програме факултета уз услове и мере 

рангирања који би интегрисали  резултате матуре у пријемни испит.  

 Министарство просвете је формирало радну групу у којој је представник Физичког 

факултета доц. др Душко Латас. До 1. септембра 2021. године  високошколске установе би 

требало да објаве план, односно елементе за рангирање и упис студената. У ту сврху би 

требало оформити комисију која би урадила нацрт тог плана за студијске програме Физичког 

факултета. 

 Наставно-научно веће је оформило Комисију за интегрисање резултата државне 

матуре у  пријемни испит: 

 Доц. др Душко Латас 

 Проф. др Ивана Тошић 

 Доц. др Зоран Поповић 

 Доц. др Славица Малетић 

 

 Продекан је такође обавестила чланове Већа да је инсталација библиотечке базе 

података КОБИС бесплатна до краја године. Физички факултет се пријавио за приступ бази и да 

један библиотекар, за почетак,  оде на обуку. 

 Декан Факултета проф. др Иван Белча је обавестио чланове Већа да је Универзитет у 

Београду покренуо иницијативу о продужењу рока за акредитације факултета. Иако ће рок 

највероватније бити продужен, декан сматра да Факултет треба да настави са радом на 

припреми акредитационих докумената као и до сада. До краја године би требало одржати 

заједнички састанак радних група за студијске програме.  

 Питања науке 

 Продекан за науку проф. др Стеван Стојадиновић још једном је замолио чланове Већа 

да му пошаљу податке о научним пројектима и цитираности, којe је већ затражио маилом.  

 

 Питања финансија 

 Продекан за финансије проф. др Горан Попарић обавестио је чланове Већа да ће се у 

петак одржати седница Савета Факултета на којој би требало да се усвоји Годишњи план рада 

за наредну годину и План јавних набавки.  

 План је сличан као и прошле године, а буџетско финансирање је стабилно. Сопствена 

средства су драстично смањена. Пре свега због трошкова које је Факултет имао ради куповине 

опреме за online наставу. Осим тога један број студената је тражио смањење или ослобађање 

од плаћања школарине, а Факултет је, где год је било услова, излазио студентима у сусрет. То 

су биле препоруке и Министарства и Универзитета. Тако да је прилив средстава смањен.  
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 У наредној години нас очекује и трошак акредитације од око шест милиона динара, 

што ће бити велики удар за факултетски буџет.  

 

11. тачка 

 

 Наставно-научно веће је одобрило плаћено одсуство др Марку Миливојевићу у 

периоду од 1. фебруара до 1. маја 2021. године ради студијског боравка на Универзитету 

Павол Јозеф Шефарик у Кошицама (Словачка).  

 

12. тачка 

 

 Декан Факултета проф. др Иван Белча, прочитао је и прокоментарисао Приговор који је 

проф. др Едиб Добарџић упутио поводом гласања на претходној седници Наставно-научног 

већа по тачки 12, којом је утврђен предлог за избор проф. др Милана Дамњановића за 

професора емеритуса Универзитета у Београду. Дискусије по овом питању није било.  

 

 

 Седница је завршена у 12 часова.  

 

 

 

 

Београд, 28.12.2020.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 
        Проф. др Иван Белча, с.р. 


