
З А П И С Н И К 

са I седнице Изборног и Наставно-научног већа у школској 2018/2019 години одржане у среду 24. 

октобра 2018. године у 11 часова у физичком амфитеатру 

 

Седници присуствује 42 члана Изборног и Наставно-научног већа. 

Службено одсутни:  проф. др Владимир Милосављевић 

доц. др Михајло Ваневић 

   доц. др Иван Виденовић 

   доц. др Зоран Поповић 

 

Оправдано одсутни:  проф. др Иванка Милошевић 

   проф. др Зоран Борјан 

   проф. др Марија Димитријевић-Ћирић 

   проф. др Едиб Добарџић 

   проф. др Дејан Јанц 

   доц. др Саша Ивковић 

   доц. др Славица Малетић 

   Маран Ћирковић 

   Светислав Мијатовић 

 

Неоправдано одсутни: проф. др Милорад Кураица 

   проф. др Лазар Лазић 

   проф. др Илија Марић 

   доц. др Владимир Миљковић 

    

     

 

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

предложио следећи  

Д н е в н и    р е д  

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

 

Изборно веће 

2. Усвајање Извештаја Комисије за избор у наставно звање и то:  

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

b) једног ванредног професора за ужу научну област Физика облака  

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

a) др Јовице Јововића у звање виши научни сарадник 

b) др Ивана Петронијевића у звање научни сарадник 

c) Јелене Пајовић у звање истраживач-сарадник 

d) Милице Милојевић у звање истраживач-приправник 

4. Доношење одлуке о избору у звање истраживач-приправник и то: 

a) Виолете Станковић 

5. Доношење одлуке о ангажовању наставника и сарадника Физичког факултета у настави на Факултету за 

физичку хемију и то за:  

a) проф. др Горана Попарића за предмет Физика 1 (3 часа предавања недељно) 
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b) проф. др Душана Поповића за предмете Физика 2 (3 часа предавања недељно) и Физика 3 (3 часа 

предавања недељно) 

c) проф. др Илије Марића за предмет Историја и филозофија природних наука (3 часа предавања недељно) 

d) проф. др Андријану Жекић за предмет Методика наставе (3 часа предавања недељно) 

e) доц. др Сашу Ивковића за предмет Наставна средства и школски огледи (4 часа предавања недељно) 

f) доц. др Зорицу Поповић за предмет Физика 1 (2 часа експерименталних и 2 часа рачунских вежби по 

групи) 

g) доц. др Мирјану Сарван за предмет Физика 2 (4 часа лабораторијских вежби по групи) и Физика 3 (3 часа 

лабораторијских вежби по групи)  

6. Доношење одлуке о ангажовању Марјана Ћирковића за извођење лабораторијских вежби на Шумарском 

факултету Универзитета у Београду.  

 
Наставно-научно веће 

7. Избор 11 чланова Савета Физичког факултета из редова наставног особља на мандатни период од четири 

године.  

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

дисертације за:  

a) ЈЕЛЕНУ СИВОШ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под називом: "ПРОБОЈ 

И ОСОБИНЕ НЕРАВНОТЕЖНИХ DC ПРAЖЊЕЊА НА НИСКОМ ПРИТИСКУ У ПАРАМА ТЕЧНОСТИ" 

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

докторске дисертације и одређивање ментора за:  

a) САЊУ ПАВЛОВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под називом: 

"ТЕРМИЧКА И АКУСТИЧКА СВОЈСТВА ЦЕЛУЛОЗНИХ ВЛАКНАСТИХ МАТЕРИЈАЛА" 

b) АЛЕКСАНДРА ЋИРИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: 

"JUDD-OFELT THEORY AND THERMOMETRY OF EUROPIUM DOPED MATERIALS" (Џад-Офелтова теорија и 

термометрија материјала допираних еуропијумум) 

c) КАТАРИНУ ЂОРЂЕВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под називом 

"ПРИМЕНА НЕУРОНСКИХ МРЕЖА У ФОТОАКУСТИЧКОЈ АНАЛИЗИ СИЛИЦИЈУМА n-ТИПА У ФРЕКВЕНТНОМ 

ДОМЕНУ" 

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

a) МИЛЕНТИЈА ЛУКОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: 

"ЕМИСИОНА ЈЕДНОДИМЕНЗИОНА ТОМОГРАФИЈА ТЕМПЕРАТУРНОГ ПРОФИЛА У ЛОЖИШТУ КОТЛА 

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ КОРИШЋЕЊЕМ РАДИЈАЦИОНЕ ПИРОМЕТРИЈЕ" 

b) СВЕТИСЛАВА МИЈАТОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: 

"ПРЕЛАЗАК СА ТРОДИМЕНЗИОНИХ НА ДВОДИМЕНЗИОНЕ СИСТЕМЕ И УТИЦАЈ БРОЈА СУСЕДА НА КРИТИЧНО 

ПОНАШАЊЕ АТЕРМАЛНОГ НЕРАВНОТЕЖНОГ ИЗИНГОВОГ МОДЕЛА СА СЛУЧАЈНИМ ПОЉЕМ" 

c) 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) 

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

дисертације за:  

a) ВЕЉКА ЈАНКОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: 

"EXCITION DYNAMICS AT PHOTOEXCITED ORGANIC HETEROJUNCTIONS" (Динамика ексцитона на органским 

хетероспојевима побуђеним светлошћу) 

 

12. Питања наставе, науке и финансија.  

13. Захтеви за одобрење одсуства. 

14. Усвајање извештаја са службених путовања. 

15. Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу. 

16. 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 X седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета.  

 

Изборно веће 

 

2. тачка 

 

Поводом Извештаја Комисије за избор у наставно звање, Изборно веће Физичког факултета је 

донело следеће одлуке:   

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

једногласно је, са 27 гласова ЗА, донета одлука да се др МАРИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ-ЋИРИЋ 

изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Физика честица и поља. 

b) После јавног гласања у коме су учествовали редовни и ванредни професори Факултета, 

једногласно је, са 27 гласова ЗА, донета одлука да се др ДЕЈАН ЈАНЦ изабере у звање 

ванредног професора за ужу научну област Физика облака. 

 

3. тачка 

 

Донета је одлука о покретање поступка за избор у научна и истраживачка звања и то:  

a) др Јовице Јововића у звање виши научни сарадник 

Комисија:  др Стеван Стојадиновић, редовни професор ФФ 

  др Братислав Обрадовић, редовни професор ФФ 

  др Миливоје Ивковић, научни саветник ИФ 

 

b) др Ивана Петронијевића у звање научни сарадник 

Комисија: др Јаблан Дојчиловић, редовни професор ФФ 

др Славица Малетић, доцент ФФ 

др Драгана Церовић, виши научни сарадник ФФ 

 

c) Јелене Пајовић у звање истраживач-сарадник 

Комисија:  др Јаблан Дојчиловић, редовни професор ФФ 

др Душан Поповић, ванредни професор ФФ 

др Славица Малетић, доцент ФФ 

др Душан Божанић, научни сарадник ФФ 

 

d) Милице Милојевић у звање истраживач-приправник 

Комисија:  др Мићо Митровић, редовни професор ФФ 

др Андријана Жекић, ванредни професор ФФ 

др Маја Стојановић, редовни професор ПМФ Нови Сад 
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4. тачка 

 

Изборно веће је ДАЛО САГЛАСНОСТ на ангажовање наставника и сарадника Физичког 

факултета у настави на Факултету за физичку хемију и то за:  

a) проф. др Горана Попарића за предмет Физика 1 (3 часа предавања недељно) 
b) проф. др Душана Поповића за предмете Физика 2 (3 часа предавања недељно) и Физика 3 

(3 часа предавања недељно) 
c) проф. др Илије Марића за предмет Историја и филозофија природних наука (3 часа 

предавања недељно) 
d) проф. др Андријану Жекић за предмет Методика наставе (3 часа предавања недељно) 
e) доц. др Сашу Ивковића за предмет Наставна средства и школски огледи (4 часа предавања 

недељно) 
f) доц. др Зорицу Поповић за предмет Физика 1 (2 часа експерименталних и 2 часа рачунских 

вежби по групи) 
g) доц. др Мирјану Сарван за предмет Физика 2 (4 часа лабораторијских вежби по групи) и 

Физика 3 (3 часа лабораторијских вежби по групи)  
 

5. тачка 
 

ДАТА ЈЕ САГЛАСНОСТ на ангажовање Марјана Ћирковића за извођење лабораторијских вежби 
на Шумарском факултету Универзитета у Београду.  

 

Наставно-научно веће 

 

6. тачка 

 

Поводом избора 11 чланова Савета Физичког факултета из редова наставног особља, најпре је 

изабрана Верификациона комисија  у саставу: проф. др Зоран Николић, доц. др Сава Галијаш и 

Нора Тркља. На предлог чланова Наставно-научног већа утврђена је листа кандидата за чланове 

Савета, и то:  

 

1. Растко Василић 
2. Катарина Вељовић 
3. Милош Вићић 
4. Драгана Вујовић 
5. Татјана Вуковић 
6. Иван Дојчиновић 
7. Андријана Жекић 
8. Дејан Јанц 
9. Бећко Касалица 
10. Немања Ковачевић 
11. Милорад Кураица 
12. Душко Латас 
13. Божидар Николић 
14. Братислав Обрадовић 
15. Душан Поповић 
16. Зорица Поповић 
17. Јован Пузовић 
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18. Сузана Путниковић 
19. Воја Радовановић 

 

 Пошто је утврђено да је на седници присутно 40 чланова изборног тела, што чини 

неопходан двотрећински кворум, приступило се тајном гласању.  

 За чланове Савета Физичког факултета за мандатни период 2018-2022 година изабрани су:  

1. Др Растко Василић, ванредни професор 

2. Др Катарина Вељовић, доцент 

3. Др Драгана Вујовић, ванредни професор 

4. Др Андријана Жекић, ванредни професор 

5. Др  Дејан Јанц, ванредни професор 

6. Др Милорад Кураица, редовни професор 

7. Др Душко Латас, доцент 

8. Др Божидар Николић, доцент 

9. Др Душан Поповић, ванредни професор 

10. Др Зорица Поповић, доцент 

11. Др Воја Радовановић, редовни професор      
 

Извештај Верификационе комисије о резултатима гласања саставни је део овог Записника. 

 

7. тачка 

 

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

израду докторске дисертације за:  

a) ЈЕЛЕНУ СИВОШ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под 

називом: "ПРОБОЈ И ОСОБИНЕ НЕРАВНОТЕЖНИХ DC ПРАЖЊЕЊА НА НИСКОМ ПРИТИСКУ У 

ПАРАМА ТЕЧНОСТИ" 

Комисија: др Срђан Буквић, редовни професор ФФ 

др Милорад Кураица, редовни професор ФФ 

др Зоран Петровић, научни саветник ИФ 

 

8. тачка 

 

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

израду докторске дисертације и одређен ментор за:  

a) САЊУ ПАВЛОВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под 

називом: "ТЕРМИЧКА И АКУСТИЧКА СВОЈСТВА ЦЕЛУЛОЗНИХ ВЛАКНАСТИХ МАТЕРИЈАЛА" 

Ментор:  др Горан Попарић, ванредни професор ФФ 

 

b) АЛЕКСАНДРА ЋИРИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију 

под називом: "JUDD-OFELT THEORY AND THERMOMETRY OF EUROPIUM DOPED MATERIALS" 

(Џад-Офелтова теорија и термометрија материјала допираних еуропијумум) 

Ментор:  др Мирослав Драмићанин, научни саветник ИНН Винча 
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c) КАТАРИНУ ЂОРЂЕВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију 

под називом "ПРИМЕНА НЕУРОНСКИХ МРЕЖА У ФОТОАКУСТИЧКОЈ АНАЛИЗИ 

СИЛИЦИЈУМА n-ТИПА У ФРЕКВЕНТНОМ ДОМЕНУ" 

Ментор:  др Драган Маркушев, научни саветник ИФ 

 

9. тачка 

 

Одређена је Комисија за преглед и оцену докторске дисертације за:  

a) МИЛЕНТИЈА ЛУКОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију 

под називом: "ЕМИСИОНА ЈЕДНОДИМЕНЗИОНА ТОМОГРАФИЈА ТЕМПЕРАТУРНОГ 

ПРОФИЛА У ЛОЖИШТУ КОТЛА ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ КОРИШЋЕЊЕМ РАДИЈАЦИОНЕ 

ПИРОМЕТРИЈЕ" 

Комисија: др Иван Белча, редовни професор ФФ 

  др Бећко Касалица, редовни професор ФФ 

  др Александра Калезић-Глишовић, доцент Факултета техн. наука у Чачку 

 

b) СВЕТИСЛАВА МИЈАТОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију 

под називом: "ПРЕЛАЗАК СА ТРОДИМЕНЗИОНИХ НА ДВОДИМЕНЗИОНЕ СИСТЕМЕ И УТИЦАЈ 

БРОЈА СУСЕДА НА КРИТИЧНО ПОНАШАЊЕ АТЕРМАЛНОГ НЕРАВНОТЕЖНОГ ИЗИНГОВОГ 

МОДЕЛА СА СЛУЧАЈНИМ ПОЉЕМ" 

Комисија: др Милан Кнежевић, редовни професор ФФ 

  др Сања Јанићевић, научни сарадник ФФ 

  др Ђорђе Стратимировић, доцент Стоматолошког факултета 

  

c) 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 саветник ИНН Винча 

 

10. тачка 

 

Усвојен је Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређена Комисија 

за одбрану дисертације за:  

a) ВЕЉКА ЈАНКОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под 

називом: "EXCITION DYNAMICS AT PHOTOEXCITED ORGANIC HETEROJUNCTIONS" (Динамика 

ексцитона на органским хетероспојевима побуђеним светлошћу) 

Комисија: др Ненад Вукмировић, научни саветник ИФ 

  др Иванка Милошевић, редовни професор ФФ 
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  др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 

 

11. тачка 

 

Питања науке 

Продекан за науку проф. др Стеван Стојадиновић обавестио је чланове Већа да је завршен 

упис на докторске студије и да је уписано 22 студента на студијски програм Физика и један студент 

на студијски програм Метеорологија. Тренутно је у току трећи уписни рок.  

 

Питања финансија 

Продекан за финансије проф. др Горан Попарић, најпре се захвалио претходном руководству 

што је рачун Факултета оставило у плусу, по старој традицији да на рачуну постоје резервна 

средства за исплату једне зараде запосленима.  

Затим је обавестио чланове Већа да је стицајем околности дошао до радне верзије система 

платних разреда који би требало да почне да се примењује од јануара идуће године. Изгледа да 

ће плате на Физичком факултету остати мање-више исте. Ко је заинтересован да погледа, може 

доћи до продекановог кабинета након седнице Већа.  

 

12. тачка 

 

Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства следећим наставницима и сарадницима:  

a) доц. др Ивану Виденовићу у периоду од 1. до 31. октобра 2018. године ради учешћа по 

позиву Међународне агенције за атомску енергију у планирању, реализацији и 

мониторингу Програма техничке сарадње МААЕ, Беч (Аустрија); 

b) проф. др Јовану Пузовићу у периоду од 27. октобра до 3. новембра 2018. године ради 

учешћа у аквизицији података експеримента NA61/SHINE у CERN-у, Превесин (Француска); 

c) др Бранислави Мисаиловић у периоду од 29. октобра до 2. новембра 2018. године ради 

учешћа у ERASMUS+ Mobility for teachers and staff на Универзиту у Ерлангену, Нирнберг 

(Немачка); 

d) Марјану Ћирковићу у периоду од 12. до 26. новембра 2018. године ради учешћа у 

аквизицији података експеримента NA61/SHINE у CERN-у, Превесин (Француска); 

e) проф. др Драгољубу Белићу у периоду од 15. јануара до 15. фебруара 2019. године ради 

одласка на студијски боравак на Католички универзитет у Лувену (Белгија). 

 

Наставно-научно веће је такође одобрило неплаћено одсуство доц. др Зорану Поповићу у 

периоду од 1. новембра 2018. до 1. септембра 2019. године, ради боравка на ЈНУ Институту за 

екологију и заштиту Републике Српске и на Универзитету у Бањој Луци.  

 

13. тачка 

 

Наставно-научно је веће је усвојило извештај са службеног путовања и то:  

a) доц. др Зорана Поповића који од 29. марта 2018. године борави на ЈНУ Институту за 

екологију и заштиту Републике Српске и на Универзитету у Бањој Луци; 
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b) проф. др Драгане Вујовић која је у периоду од 2. до 7. септембра 2018. године учествовала 

на конференцији Европског метеоролошког друштва у Будимпешти (Мађарска).  

 

14. тачка 

 

Председник Друштва физичара Србије проф. др Иван Дојчиновић обавестио је чланове Већа о 

иницијативи  Друштва математичара Србије, као и састанку на који су позвани декани наставних 

факултета и председници стручних друштава, а у вези са реакцијом и корацима које је потребно 

предузети ради намере Педагошког факултета у Јагодини да школује мастер наставнике за 

предметну наставу у вишим разредима основне школе. Друштво физичара Србије ће се оштро 

противити таквом срозавању нашег образовног система.   

 

 

 

 

Београд, 31.10.2018.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  
        Проф. др Иван Белча, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. октобар 2018. 

 
 

 

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 

За  избор 11 (једанаест) чланова Савета Физичког факултета из реда наставног особља  
представника Наставно-научног већа Физичког факултета за мандатни период 2018 -2022 године 

 
Гласање се врши заокруживањем броја испред имена кандидата 

1   Др Драгана Вујовић, ванредни професор 30 

2   Др Зорица Поповић, доцент 28 

3   Др Катарина Вељовић, доцент 26 

4   Др Андријана Жекић, ванредни професор 25 

5   Др Душан Поповић, ванредни професор 24 

6   Др Божидар Николић, доцент 23 

7   Др Растко Василић, ванредни професор 23 

8   Др  Дејан Јанц, ванредни професор 22 

9   Др Душко Латас, доцент 22 

10   Др Милорад Кураица, редовни професор 22 

11   Др Воја Радовановић, редовни професор      21 

12   Др Бећко Касалица, редовни професор 19 

13   Др Милош Вићић, ванредни професор 19 

14   Др Иван Дојчиновић, ванредни професор 18 

15   Др Немања Ковачевић, доцент 17 

16   Др Сузана Путниковић, доцент 17 

17   Др Братислав Обрадовић, редовни професор 15 

18   Др Татјана Вуковић, ванредни професор 13 

19   Др Јован Пузовић, редовни професор 13 

 

Закључно са редним бројем 19.  
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Извештај комисије 

за  избор 11 (једанаест) чланова Савета Физичког факултета из реда наставног особља 
представника Наставно-научног већа Физичког факултета за мандатни период 2018 -2022 године 

 

 
Укупно чланова Наставно-научног већа 

 
                             53 (педесеттри) 

 
2/3 кворум  

 
36 (тридесетшест) 

 
Присутно на седници  

 
                             40 (четрдесет) 

 
Потребан број гласова за избор  

 
21 (двадесетједан) 

 

 

Укупан број  гласачких листића   53   (педесеттри) 

Употребљени гласачки листићи 40   (четрдесет) 

Неупотребљени гласачи листићи                                 13   (тринаест) 

 

 

К О М И С И Ј А 

_________________________________ 

Доц. др Сава Галијаш 

_________________________________ 

Проф. др Зоран Николић 

________________________________ 

Нора Тркља 

 

 


