
 

З А П И С Н И К 
са VII седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане у среду 24. априла  2019. године 

 

Седници присуствује 41 члан Изборног и Наставно-научног већа.  

Службено одсутни:  проф. др Јован Пузовић 

   проф. др Предраг Миленовић 

   доц. др Михајло Ваневић 

   Марјан Ћирковић 

 

Оправдано одсутни:  проф. др Маја Бурић 

   проф. др Бећко Касалица 

   проф. др Воја Радовановић 

   проф. др Зоран Борјан 

   проф. др Растко Василић 

   доц. др Саша Дмитровић 

   доц. др Славица Малетић 

   доц. др Божидар Николић 

   др Биљана Николић 

    

Неоправдано одсутни: проф. др Милан Дамљановић 

   проф. др Милорад Кураица 

   проф. др Иванка Милошевић 

   проф. др Илија Марић 

   доц. др Саша Ивковић 

   доц. др Владимир Миљковић 

 

    

 Декан 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 VI седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета.  

Изборно веће 

2. Разматрање предлога катедара у вези са покретањем поступка за избор наставника и то:  

a) Катедре за  примењену физику и метрологију у вези са расписивањем конкурса за избор једног редовног 

професо ра за ужу н аучну област Примењена физика  

b) катедара Института за метеорологију у вези са расписивањем конкурса за избор једног ванредног 

професора за ужу научну област Физика облака  

3. Усвајање Извештаја Комисије за избор наставника Физичког факултета и то: 

a) једног ванредног професора за ужу научну област Физика кондензоване материје 

b) једног ванредног професора за ужу научну област Физика кондензоване материје  

c) једног доцента за ужу научну област Физика атома и молекула  

d) једног доцента за ужу научну област Физика кондензоване материје  

4. Покретање поступка за избор др Светислава Мијатовића у звање научни сарадник.  

Наставно-научно веће 

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

дисертације за: 
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a) ЖЕЉКА МЛАДЕНОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: 

"ГЛОБАЛНИ МОДЕЛИ У ОПИСУ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА У НИСКОТЕМПЕРАТУРНИМ ПЛАЗМАМА НА 

АТМОСФЕРСКОМ ПРИТИСКУ"  

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

докторске дисертације и одређивање ментора за:  

a) ИВУ БАЧИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под назиом: " SELF-

ORGANIZATION IN COUPLED EXCITABLE SYSTEMS: INTERPLAY BETWEEN MULTIPLE TIMESCALE DYNAMICS AND 

NOISE "(Самоорганизација у спрегнутим ексцитабилним системима: садејство вишеструких временских 

скала и шума) 

7. Усвајање пријављене теме за израду мастер рада, одређивање руководиоца и Комисије за одбрану рада за: 

a) СНЕЖАНУ ПОПАДИЋ, студента мастер студија смера Метеорологија, која је пријавила мастер рад под 

називом: „ВЛАЖНА ДЕПОЗИЦИЈА АЕРОСОЛА СУБМИКРОНСКИХ ВЕЛИЧИНА“ 

b) ДАМИР ПЕРКОВИЋ, студент мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска физика, који је 

пријавио мастер рад под називом: "КОРИШЋЕЊЕ МИКРОКОНТРОЛЕРА ESP 8266 У БЕЖИЧНИМ 

СЕНЗОРСКИМ МРЕЖАМА ЗА ДАЉИНСКА МЕРЕЊА БИОМЕХАНИЧКИХ АКТИВНОСТИ" 

8. Разматрање предлога Катедре за физику кондензованог стања и Катедре за наставу физике у вези са 

продужењем радног односа проф. др Мићи Митровићу који у овој школској години испуњава услов за одлазак 

у пензију. 

9. Утврђивање предлога за чланове Научног савета Фонда за науку Републике Србије из редова наставника 

Физичког факултета.  

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.  

 

 Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на  

1. тачку 

Усвојен је Записник са VI седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета.  

Изборно веће 

 

2. тачка 

 

 На предлог катедара донета је одлука о покретању поступка за избор наставника Физичког 

факултета и то:  

a) на предлог Катедре за  примењену физику и метрологију донета је одлука о 

расписивању конкурса за избор једног редовног професора за ужу научну област 

Примењена физика  

Комисија: др Иван Белча, редовни професор ФФ 

  др Бећко Касалица, редовни професор ФФ 

  др Небојша Милошевић, редовни професор Медицинског факултета 

 

b) на предлог катедара Института за метеорологију донета је одлука о расписивању 

конкурса за избор једног ванредног професора за ужу научну област Физика облака  

Комисија: др Дејан Јанц, ванредни професор ФФ 
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  др Драгана Вујовић, ванредни професор ФФ 

  др Мирјана Румл, редовни професор Пољопривредног факултета 

 

3. тачка 

 

 Усвојен је Извештај Комисије и донета одлука о избору наставника Физичког факултета и 

то: 

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

једногласно, са 25 гласова ЗА (и једним ковертираним гласом ЗА) утврђен је предлог за 

избор др ДУШАНА ПОПОВИЋА у звање ванредног професора за ужу научну област 

Физика кондензоване материје  

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

једногласно, са 26 гласова ЗА (и једним ковертираним гласом ЗА) утврђен је предлог за 

избор др ИВАНА ВИДЕНОВИЋА у звање ванредног професора за ужу научну област 

Физика кондензоване материје  

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

доценти, једногласно, са 34 гласа ЗА (и једним ковертираним гласом ЗА) утврђен је 

предлог за избор др САВЕ ГАЛИЈАША у звање доцента за ужу научну област Физика 

атома и молекула 

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

доценти, једногласно, са 34 гласа ЗА (и једним ковертираним гласом ЗА) утврђен је 

предлог за избор др ЗОРИЦЕ ПОПОВИЋ у звање доцента за ужу научну област Физика 

кондензоване материје 

 

4. тачка 

 

 Изборно веће је покренуло поступак за избор др Светислава Мијатовића у звање научни 

сарадник.  

Комисија:  др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 

  др Срђан Буквић, редовни професор ФФ 

  др Милан Кнежевић, редовни професор ФФ 

  др Ђорђе Стратимировић, доцент Стоматолошког факултета 

Наставно-научно веће 

 

5. тачка 

 

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

израду докторске дисертације за: 

a) ЖЕЉКА МЛАДЕНОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску 

дисертацију под називом: "ГЛОБАЛНИ МОДЕЛИ У ОПИСУ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА У 

НИСКОТЕМПЕРАТУРНИМ ПЛАЗМАМА НА АТМОСФЕРСКОМ ПРИТИСКУ"  

Комисија: др Срђан Буквић, редовни професор ФФ 
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  др Горан Попарић, ванредни професор ФФ 

  др Зоран Петровић, научни саветник ИФ 

 

6. тачка 

  

 Усвојен је Извештај Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене 

теме за израду докторске дисертације и одређен ментор за:  

a) ИВУ БАЧИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под 

назиом: " SELF-ORGANIZATION IN COUPLED EXCITABLE SYSTEMS: INTERPLAY BETWEEN 

MULTIPLE TIMESCALE DYNAMICS AND NOISE "(Самоорганизација у спрегнутим 

ексцитабилним системима: садејство вишеструких временских скала и шума) 

Ментор: др Игор Франовић, научни сарадник ИФ 

 

7. тачка 

 

 Усвојена је пријављена тема за израду мастер рада, одређен руководилац и Комисија за 

одбрану рада за: 

a) СНЕЖАНУ ПОПАДИЋ, студента мастер студија смера Метеорологија, која је пријавила 

мастер рад под називом: „ВЛАЖНА ДЕПОЗИЦИЈА АЕРОСОЛА СУБМИКРОНСКИХ 

ВЕЛИЧИНА“ 

Комисија: др Владан Вучковић, ванредни професор ФФ, руководилац рада 

  др Драгана Вујовић, ванредни професор ФФ 

  др Дејан Јанц, ванредни професор ФФ 

 

b) ДАМИР ПЕРКОВИЋ, студент мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска 

физика, који је пријавио мастер рад под називом: "КОРИШЋЕЊЕ МИКРОКОНТРОЛЕРА 

ESP 8266 У БЕЖИЧНИМ СЕНЗОРСКИМ МРЕЖАМА ЗА ДАЉИНСКА МЕРЕЊА 

БИОМЕХАНИЧКИХ АКТИВНОСТИ" 

Комисија: др Зоран Николић, ванредни професор ФФ, руководилац рада 

  др Иван Белча, редовни професор ФФ 

  др Милош Вићић, ванредни професор ФФ 

 

8. тачка 

 

 После дискусије у којој је учествовало више чланова Већа, са 1 гласом ПРОТИВ, 1 

УЗДРЖАНИМ гласом и 39 гласова ЗА, Наставно-научно веће је подржало иницијативу Катедре за 

физику кондензованог стања и Катедре за наставу физике и утврдило предлог о продужењу 

радног односа проф. др Мићи Митровићу који у овој школској години испуњава услов за одлазак у 

пензију. 

 

9. тачка 
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 Наставно-научно веће је утврдило предлоге за чланове Научног савета Фонда за науку 

Републике Србије из редова наставника Физичког факултета и предложило:  

- др Јагоша Пурића, професора емеритуса  

- др Стевана Стојадиновића, редовног професора 

- др Горана Попарића, ванредног професора 

- др Воју Радовановића, редовног професора 

- др Николу Коњевића, професора емиритуса.  

 

10. тачка  

 

 Питања настава 

 У одсуству продекана за наставу, декан Физичког факултета је подсетио чланове Већа да су 

уторак 30. април и петак 3. мај, ненаставни дани који су већ одрађени радним суботама.  

 

 Питања финансија 

 Продекан за финансије проф. др Горан Попарић обавестио је чланове Већа да су уплаћена 

средства за материјалне трошкове пројеката - ДМТ 2.  

 

11. тачка 

 

 Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства следећим наставницима и 

сарадницима:  

a) проф. др Владимиру Ђурђевићу у периоду од 8. до 11. маја 2019. године ради учешћа у 

радионици о нумеричком моделирању која се одржава у Загребу (Хрватска) 

b) проф. др Андријани Жекић у периоду од 17. до 21. маја 2019. године ради посете 

Универзитету Матеј Бел у Банској Бистрици (Словачка) 

c) проф. др Марији Димитријевић-Ћирић у периоду од 20. до 24. маја 2019. године ради 

посете Институту Руђер Бошковић у Загребу (Хрватска) 

d) проф. др Милану Дамњановићу у периоду од 27. до 31. маја 2019. године ради посете 

Универзитету Аристотел у Солуну (Грчка) 

e) проф. др Иванки Милошевић у периоду од 27. до 31. маја 2019. године ради посете 

Универзитету Аристотел у Солуну (Грчка) 

f) др Милошу Скочићу у периоду од 8. до 13. септембра 2019. године ради учешћа на 

конференцији ЕМСЛИБС која се одржава у Брну (Чешка) 

 

12. тачка 

 

 Проф. др Драгољуб Белић изразио је незадовољство због уговора о сарадњи које је 

Универзитет у Београду потписао са Моцарт кладионицама. Проф. Белић сматра да рекламирање 

коцкарница није примерено једној образовној установи. После краће дискусије донета је одлука 

да се Универзитету упути допис са предлогом да се такав уговор опозове.  

 

Седница је завршена у 12:05 часова.  
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Београд, 9.5.2019.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  
        Проф. др Иван Белча, с.р. 


