
З А П И С Н И К 
са IV седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане у среду 29. јануара 2020. године 

 

Седници присуствује 46 чланова Изборног и Наставно-научног већа. 

Службено одсутни:  проф. др Владимир Милосављевић 

   проф. др Стеван Стојадиновић 

   проф. др Татјана Вуковић 

   проф. др Предраг Миленовић 

   доц. др Катарина Вељовић 

   доц. др Зорица Поповић 

Оправдано одсутни: проф. др Зоран Борјан 

   проф. др Зоран Николић 

   доц. др Сава Галијаш 

   др Биљана Николић 

Неоправдано одсутни: проф. др Мићо Митровић 

   проф. др Ђорђе Спасојевић 

   доц. др Владимир Миљковић   

    

 Декан Факултета проф. др Иван Белча отворио је седницу у 11:17 часова 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 предлога Катедре за физику језгра и честица у вези са расписивањем конкурса за избор једног 

редовног професора за ужу научну област Физика честица и поља  

3. Усвајање Извештаја Комисије за избор једног доцента Физичког факултета за ужу научну област Физика 

честица и поља.  

4. Усвајање извештаја Комисије за избор у научна звања и то за: 

a) др Сашу Дмитровића у звање научни сарадник, 

b) др Дарка Сарвана у звање научни сарадник, 

c) др Драгољуба Гочанина у звање научни сарадник и 

d) др Александру Димић у звање научни сарадник. 

5. Разматрање предлога Катедре за физику кондензованог стања за накнадно укључење др Вељка Јанковића на 

листу сарадника у настави за извођење рачунских вежби на предмету Теорија кондензованог стања. 

6. Давање сагласности Физичког факултета као матичног за избор у звање наставника и то за:  

a) др Јелену Ајтић у звање редовног професора за ужу научну област Физика на Факултету ветеринарске 

медицине Универзитета у Београду и  

b) др Ану Вуковић у звање ванредног професора за ужу научну област Метеорологија на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Београду 

7. Давање сагласности на ангажовање проф. др Дејана Јанца у акредитацији студијског програма Војно 

ваздухопловство на Војној академији Министарства одбране Републике Србије. 

Наставно-научно веће 

8. Усвајање рецензије рукописа „Теоријска физика елементарних честица” аутора проф. др Воје Радовановића и 

проф. др Марије Димитријевић-Ћирић. 

9. Одређивање Комисије за израду правилника о условима за продужење радног односа редовним професорима 

након пензионисања. 

10. Одређивање Комисије за самовредновање Физичког факултета. 
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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 

 

 На предлог Катедре за физику језгра и честица донета је одлука да се распише конкурс за 

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

 Комисија: др Маја Бурић, редовни професор ФФ 

  др Воја Радовановић, редовни професор ФФ 

  др Ђорђе Шијачки, научни саветник ИФ 

 

3. тачка 

 

 Поводом Извештаја Комисије за избор једног доцента Физичког факултета за ужу научну 

област Физика честица и поља, декан је најпре упознао чланове Већа са позитивним мишљењем 

Комисије, а затим се приступило јавном гласању (прозивком) у коме су учествовали редовни 

професори, ванредни професори и доценти. Једногласно је, са  37 гласова ЗА, од укупно 52 колико 

чини изборно тело, донета одлука да се предложи избор др ДУШКА ЛАТАСА у звање доцента за 

ужу научну област Физика честица и поља.  

 

4. тачка 

 

 Поводом извештаја Комисије за избор у научна звања Изборно веће Физичког факултета је 

донело следеће одлуке: 

a) једногласно, са  37 гласова ЗА, од укупно 52 колико чини изборно тело, донета је 

одлука са се предложи избор др Саше Дмитровића у звање научни сарадник, 

b) једногласно, са  37 гласова ЗА, од укупно 52 колико чини изборно тело, донета је 

одлука са се предложи избор др Дарка Сарвана у звање научни сарадник, 

c) једногласно, са  37 гласова ЗА, од укупно 52 колико чини изборно тело, донета је 

одлука са се предложи избор др Драгољуба Гочанина у звање научни сарадник и 

d) једногласно, са  37 гласова ЗА, од укупно 52 колико чини изборно тело, донета је 

одлука са се предложи избор др Александре Димић у звање научни сарадник. 
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5. тачка 

  

 На предлог Катедре за физику кондензованог стања донета је одлука да се, уместо 

сарадника у настави који је службено одсутан,  на листу сарадника у настави укључи др Вељко 

Јанковић за извођење рачунских вежби на предмету Теорија кондензованог стања. 

 

6. тачка 

 

 Изборно веће Физичког факултета, као матичног, ДАЛО је САГЛАСНОСТ на избор у звање 

наставника и то за избор:  

a) др Јелене Ајтић у звање редовног професора за ужу научну област Физика на 

Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду и  

b) др Ане Вуковић у звање ванредног професора за ужу научну област Метеорологија на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Београду 

 

7. тачка 

 

 Изборно веће Физичког факултета ДАЛО је САГЛАСНОСТ на ангажовање проф. др Дејана 

Јанца у акредитацији студијског програма Војно ваздухопловство на Војној академији 

Министарства одбране Републике Србије. 

Наставно-научно веће 

 

8. тачка 

 

 Наставно-научно веће Физичког факултета усвојило је рецензију рукописа „Теоријска 

физика елементарних честица” аутора проф. др Воје Радовановића и проф. др Марије 

Димитријевић-Ћирић и донело одлуку да се рукопис прихвати као уџбеник за предмет Теорија 

елементарних честица за студенте IV године студијског програма Теоријска и експериментална 

физика. 

 

9. тачка 

 

 Након краће дискусије у којој је учестовало више чланова Већа, одређена је Комисија за 

израду правилника о условима за продужење радног односа редовним професорима након 

пензионисања. 

Комисија:  проф. др Воја Радовановић 

  проф. др Братислав Обрадовић 

  проф. др Ивана Тошић 

  проф. др Горан Попарић 
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10. тачка 

 

 Наставно-научно веће је именовало чланове Комисије за обезбеђење и унапређење 

квалитета на Факултету и то: 

Комисија: проф. др Маја Бурић 

  доц. др  Славица Малетић 

  проф. др Братислав Обрадовић 

  проф. др Бећко Касалица 

  проф. др Ивана Тошић 

  проф. др Божидар Николић 

  Лелица Вуковић-Радош 

  Ана Кнежевић, студент Б смера 

  Дарко Савић, студент метеорологије 

 

11. тачка 

 

 Питања наставе 

 Наставно-научно веће је са 1 уздржаним гласом усвојило предлог уписних квота за 

наредну школску годину за све нивое студија:  

Врста студија 

Тачан назив 

акредитованог 

студијског програма 

 

Предлог броја  

студената 

Укупно 

студената 

на 

студијском 

програму 

Школарина 

буџетски самофинансирајући 

За 

држављане 

РС 

За стране 

држављане 

Основне 

академске 

студије 

1. Општа физика  (240 

ЕСПБ) 
25 0 25 

60.000,00 

дин. 
2.650,00 € 

2. Теоријска и 

експериментална 

физика  (240 ЕСПБ) 

50 

 

0 

 

50 

 

60.000,00 

дин. 

 

2.650,00 € 

3. Примењена и 

компјутерска физика   

(240 ЕСПБ) 

40 

 

10 

 

50 

 

60.000,00 

дин. 

 

2.650,00 € 

4. Метеорологија  

(240 ЕСПБ) 
25 5 30 

60.000,00 

дин. 
2.650,00 € 

Мастер 

академске 

студије 

 

1.Општа физика  (60 

ЕСПБ) 
15 5 20 

66.000,00 

дин. 
3000,00 € 

2.Општа физика (120 

ЕСПБ) 
10 5 15 

66.000,00 

дин. 
3000,00 € 

3. Теоријска и 

експериментална 

физика (60 ЕСПБ) 

15 

 
5 

20 

 

66.000,00 

дин. 
3000,00 € 
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4. Примењена и 

компјутерска физика 

(60 ЕСПБ) 

10 

 

10 

 

20 

 

66.000,00 

дин. 
3000,00 € 

5. Метеорологија (60 

ЕСПБ) 
10 5 15 

66.000,00 

дин. 
3000,00 € 

Докторске 

студије 

 

1. Докторске студије 

физике (300 ЕСПБ) 
35 10 45 

100.000,00 

дин. 
4.000,00 € 

2. Докторске студије 

метеорологије (300 

ЕСПБ) 

 

5 

 

5 

 

10 

100.000,00 

дин. 

 

4.000,00 € 

 

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

наставницима који предају у основним и средњим школама за лиценцу потребно најмање по  6 

бодова из  педагошких и психолошких дисциплина. С обзиром да  предмети Педагогија и 

Психологија по нашем наставном плану и програму носе по 3 бода, додају се још два изборна 

предмета из истих области и то: Когнитивно учење и Комуникација у одељењу и школи. Предлог 

ове промене биће послат на усвајање Универзитету у Београду. Научно-наставно веће је 

једногласно усвојило ову промену наставног плана смера Општа физика.  

 Поводом питања недостајућих наставника за наставу физике у основним и средњим 

школама у Србији, члан радне групе за израду наставног плана за дошколовање постојећих 

наставника са неадекватном школском спремом проф. др Јаблан Дојчиловић, обавестио је 

чланове Већа да је радна група сачинила предлог наставног плана и још у јулу месецу 2019. године 

га доставила Министарству просвете. Од Министарства до данас није стигао одговор. Наставно-

научно веће је овластило радну групу да у име Факултета контактира Министарство и настави рад 

на овом пројекту.  

 

 Питања науке 

 Декан Факултета, проф. др Иван Белча, обавестио је чланове Већа да су нови уговори са 

Министарством стигли и биће потписани. Што се средстава тиче, сума је остала иста.  

 

 Питања финансија 

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

одржати електронска седница Савета на којој ће бити усвојене пописне листе и уписне квоте. 

Очекује се да до фебруара буду познате висине хонорара за научно-истраживачки рад.  

 

12. тачка 

 

 Наставно-научно веће одобрило је плаћена одсуства следећим наставницима и 

сарадницима:  

a) др Марку Миливојевићу у периоду од 1. фебруара до 1. маја 2020. године ради студијског 

боравка на Универзитету Павлол Јозеф Шафарик у Кошицама (Словенија) 

b) проф. др Јовану Пузовићу у периоду од 9. до 14. фебруара 2020. године ради учешћа на 

састанку колаборације у Превесину (Француска) 
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c) Марјану Ћирковићу у периоду од 10. до 14. фебруара 2020. године ради учествовања на 

колаборационом митингу у CERN-у, Женева (Швајцарска) 

d) проф. др Ивану Виденовићу у периоду од 18. до 23. фебруара 2020. године ради учешћа на 

састанку у Међународној агенцији за атомску енергију у Бечу (Аустрија) 

e) проф. др Владимиру Милосављевићу у периоду од 1. до 12. марта 2020. године ради 

састанака у вези са извештајем о пројекту, који се одржавају у Даблину (Ирска). 

 

13. тачка 

 

 Поводом дописа проф. др Божидара Николића и др Светислава Мијатовића, а у вези са  

учесталим покушајима преписивања на писменим испитима или прибављања задатака за испите 

на превару, развила се дискусија у којој је учествовало више чланова Већа. Било је неколико 

предлога како да се реши проблем, али нису донети конкретни закључци, те је расправа окончана.  

 

 Седница је завршена у 12:28 сати.  

  

Београд, 31.01.2020.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  
        Проф. др Иван Белча, с.р. 


