ЗАПИСНИК
са III седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета одржане у среду 24.
децембра 2014. године у физичком амфитеатру
Седници присуствује 46 чланова Изборног и Наставно-научног већа.
Службено одсутни:

Мирослав Поповић

Оправдано одсутни:

проф. др Иванка Милошевић
проф. др Иван Белча
проф. др Владимир Милосављевић
проф. др Татјана Вуковић
доц. др Зорица Поповић
мр Саша Ивковић

Неоправдано одсутни:

проф. др Марија Димитријевић
проф. др Братислав Обрадовић
проф. др Ђорђе Спасојевић
проф. др Владимир Миљковић
доц. др Михајло Ваневић

Декан Факултета, проф. др Јаблан Дојчиловић, отворио је седницу у 11:30 часова, након
расправе и доношења одлука о тачкама дневног реда преосталим са претходне седнице Већа.
Затим је предложио следећи
Дневни

ред

Изборно веће
1.
2.

3.
4.

Усвајање Извештаја Комисије за избор наставника Физичког факултета и то:
a) једног редовног професора за ужу научну област Физика јонизованих гасова и плазме
Разматрање предлога за покретање поступка за избор у научна и истраживачка звања и то:
a) покретање поступка за избор ПРЕДРАГА ИСКРЕНОВИЋА у звање научни сарадник
b) покретање поступка за избор НЕНАДА ТАДИЋА у звање истраживач сарадник
c) покретање поступка за избор БИЉАНЕ РАДИША у звање истраживач сарадник
Усвајање Извештаја Комисије за избор др СВЕТЛАНЕ ЖИВКОВИЋ-РАДЕТА у звање научни сарадник за ужу
научну област Физика кондензоване материје
Давање сагласности на ангажовање проф. др МИРОСЛАВЕ УНКАШЕВИЋ за извођење наставе из предмета
Шумарска екоклиматологија на Шумарском факултету Универзитета у Београду

Наставно-научно веће
5.

6.

7.

Усвајање извештаја Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређивање Комисије за одбрану
дисертације за:
a) МАРКА РАДОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом:
„ОПТИЧКЕ ОСОБИНЕ НАНОКРИСТАЛА ЦЕРИЈУМ ДИОКСИДА ДОПИРАНИХ 3d И 4f ЕЛЕМЕНТИМА“
Усвајање пријављене теме за израду дипломског рада, одређивање руководиоца и Комисије за одбрану рада
за:
a) МИЛОША ЈОВАНОВИЋА, апсолвента физике, смер Примењена физика и информатика, који је пријавио
дипломски рад под називом: „СПЕКТРАЛНА АНАЛИЗА ТОНОВА МУЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА“
Питања наставе, науке и финансија.

8.
9.
10.
11.

Захтеви за одобрење одсуства.
Усвајање извештаја са службених путовања.
Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу.
Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.

Додатну тачку дневног реда предложио је проф. др Едиб Добарџић који је затражио гласање о
поверењу декану. Образложења овог предлога (у писменој или усменој форми) није било. После
дискусије и јавног гласања у коме су учествовали сви присутни чланови Већа, предлог није
прихваћен.
Након тога је додатну тачку дневног реда предложио проф. др Милан Дамњановић који је
затражио расправу о допису проф. др Зорана Радовића, а у вези са избором шефа Катедре за
физику кондензованог стања, који је достављен Већу за новембарску седницу, али није увршћен у
дневни ред. Након дискусије и јавног гласања у коме су учествовали сви присутни чланови Већа,
са 6 гласова ЗА и 40 гласова ПРОТИВ, предлог проф. др Милана Дамњановића није прихваћен.
Веће је затим започело са радом по тачкама дневног реда предложеног од стране декана.
Изборно веће
1. тачка
Поводом утврђивања предлога за избор једног редовног професора, најпре је именована
Верификациона комисија у саставу: доц. др Андријана Жекић, доц. др Сава Галијаш и Марјан
Ћирковић. Затим се члан Изборне комисије, проф. др Стеван Ђениже, врло похвално изразио о
кандидату. Након тајног гласања у коме су учествовали редовни професори Факултета, Изборно
веће је са 12 гласова ЗА, 1 гласом ПРОТИВ и 1 УЗДРЖАНИМ гласом утврдило предлог о избору др
ВЛАДИМИРА МИЛОСАВЉЕВИЋА у звање редовног професора за ужу научну област Физика
јонизованих гасова и плазме.
2. тачка
Изборно веће је донело одлуку о покретању поступка за избор у научна и истраживачка звања
и то:
a) донета је одлука да се покрене поступак за избор ПРЕДРАГА ИСКРЕНОВИЋА у звање
научни сарадник
Комисија: др Милорад Кураица, редовни професор ФФ
др Иван Белча, ванредни професор ФФ
др Зоран Ђурић, редовни професор ЕТФ
b) донета је одлука да се покрене поступак за избор НЕНАДА ТАДИЋА у звање истраживач
сарадник
Комисија: др Стеван Стојадиновић, ванредни професор ФФ
др Љубиша Зековић, редовни професор ФФ
др Бошко Грбић, научни саветник ИХТМ
c) донета је одлука да се покрене поступак за избор БИЉАНЕ РАДИША у звање истраживач
сарадник
Комисија: др Мићо Митровић, редовни професор ФФ
др Андријана Жекић, доцент ФФ

др Војислав Спасојевић, научни саветник ИНН Винча
3. тачка
Изборно веће је усвојило Извештаја Комисије и утврдило предлог за избор др СВЕТЛАНЕ
ЖИВКОВИЋ-РАДЕТА у звање научни сарадник за ужу научну област Физика кондензоване материје
4. тачка
Изборно веће је ДАЛО САГЛАСНОСТ на ангажовање проф. др МИРОСЛАВЕ УНКАШЕВИЋ за
извођење наставе из предмета Шумарска екоклиматологија на Шумарском факултету
Универзитета у Београду

Наставно-научно веће
5. тачка
Усвојен је извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређена Комисија
за одбрану дисертације за:
a) МАРКА РАДОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под
називом: „ОПТИЧКЕ ОСОБИНЕ НАНОКРИСТАЛА ЦЕРИЈУМ ДИОКСИДА ДОПИРАНИХ 3d И 4f
ЕЛЕМЕНТИМА“
Комисија:
др Зорана Дохчевић-Митровић, научни саветник ИФ
др Љубиша Зековић, редовни професор ФФ
др Иванка Милошевић, редовни професор ФФ
др Стеван Стојадиновић, ванредни професор ФФ
6. тачка
Усвојена је пријављена тема за израду дипломског рада, одређен руководилац и Комисија за
одбрану рада за:
a) МИЛОША ИВАНОВИЋА, апсолвента физике, смер Примењена физика и информатика, који
је пријавио дипломски рад под називом: „СПЕКТРАЛНА АНАЛИЗА ТОНОВА МУЗИЧКИХ
ИНСТРУМЕНАТА“
Комисија:
др Горан Попарић, ванредни професор ФФ, руководилац рада
др Бећко Касалица, ванредни професор ФФ
др Зоран Николић, доцент ФФ
7. тачка
Питања наставе
Продекан за наставу проф. др Иван Дојчиновић обавестио је чланове Већа о одређеним
проблемима приликом издавања бечелор диплома Физичког факултета на Универзитету у
Београду. Да би се превазишли ти проблеми, потребно је да се уради еквиваленција некадашњег
смера Физика и основи технике са садашњим смером Општа физика и то смером основних
академских студија који носи 180 бодова. Наставно-научно веће је дало сагласност за такву
еквиваленцију.

Поводом предстојећих празника, продекан за наставу проф. др Иван Дојчиновић предложио је
да настава, распоредом предвиђена за понедељак 5. и уторак 6. јануар, буде одржана 12. и 13.
јануара, што је Веће усвојило.
Питања науке
Продекан за науку, проф. др Маја Бурић, подсетила је шефове пројеката да је 20. јануар 2015.
године крајњи рок за подношење извештаја о пројектима у протеклој години. О питању пројеката
се затим развила дискусија у којој је учествовало више чланова Већа који су изразили критички
став према Министарству у погледу финансирања пројеката и њихове категоризације.
У вези са предстојећом доделом Годишње награде за научни рад, доц. др Зоран Николић је
презентовао члановима веће резултате истраживања у физици и метеорологији укупно, по
институцијама и на самом Физичком факултету.
8. тачка
Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства следећим наставницима Физичког
факултета:
a) доц. др Николи Шишовићу дана 29. децембра 2014. године ради радног састанка на
Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу
b) проф. др Душану Поповићу у периоду од 10. до 30. јануара 2015. године ради боравка на
Sungkyunkwan универзитету у Јужној Кореји
c) проф. др Владимиру Милосављевићу у периоду од 26. јануара до 24. фебруара 2015.
године ради студијског боравка на Универзитету у Даблину (Ирска)
9. тачка
Наставно-научно веће је усвојило извештаје са службених путовања и то:
a) проф. др Братислава Обрадовића који је у периоду од 10. новембра до 4. децембра 2014.
године боравио на Масариковом универзитету и Хемијском факултету Технолошког
Универзитета у Брну (Чешка)
b) доц. др Михајла Ваневића који је у периоду од 8. до 12. децембра 2014. године боравио на
Универзитету Париз-Југ (Француска)
10. тачка
Декан Факултета, проф. др Јаблан Дојчиловић обавестио је чланове Већа да је Универзитет
расписао конкурс за доделу звања професор емеритус. Такође, у овој години ће бити одржани
избори за ново руководство Универзитета у Београду, а према неким неписаним правилима, на
реду да да ректора је групација природно-математичких факултета.
Седница је завршена у 12:35 часова.
Београд, 9.1.2015.

ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Јаблан Дојчиловић, с.р

