
З А П И С Н И К 

са II седнице Изборног већа Физичког факултета оржане у среду 23. фебруара 2011. године  

 

Седници присуствује 46  чланова Изборног већа.  

Службено одсутни:  доц. др Душан Поповић 
 
Оправдано одсутни:  проф.  др Лазар Новаковић 
   проф. др Владимир Милосављевић 
   др Зорица Поповић 
   мр Сава Галијаш 
   мр Никола Шишовић 
   мр Мирјана Сарван 
 
Неоправдано одсутни:  проф. др Срђан Буквић 
   проф. др Милан Кнежевић 
   проф. др Драгомир Крпић 
   проф. др Иванка Милошевић 
   проф. др Милорад Кураица 
   проф. др Боривој Рајковић 
   доц. др Зоран Борјан 
   доц. др Едиб Добарџић 
   доц. др Владимир Миљковић 
    

 

 Декан Факултета проф. др Љубиша Зековић отворио је седницу у 11:20 часова и 
предложио следћи  

Д н е в н и    р е д  

1. Разматрање предлога Катедре за квантну и математичку физику у вези са покретањем 
поступка за избор др Воје Радовановића у звање редовног професора.  

2. Усвајање извештаја комисије за избор једног доцента за научну област Настава физике.  
3. Усвајање извештаја комисије за избор ГОРАНА СРЕТЕНОВИЋА у звање истраживач-

сарадник.  
 

Пошто је усвојен предложени дневни ред, прешло се на 

1. 

Усвојен је предлог  Катедре за квантну и математичку физику и донета одлука да се 
распише конкурс за избор једног редовног професора за ужу научну област  Физика честица и 
поља.  

тачку 



 

2. 

Поводом извештаја комисије за избор једног доцента за ужу научну област Настава физике, 
Наставно-научно веће је прво именовало верификациону комисију у саставу: доц. др Зоран 
Николић, Зоран Поповић и доц. др Андријана Жекић.  Затим се члан изборне комисије проф. др 
Наташа Недељковић похвално изразила о кандидату.  Након тога се приступило тајном гласању у 
коме су учестовали редовни професор, ванредни професори и доценти, те је са 32 гласа ЗА и 
једним уздржаним гласом др ДРАГАН РЕЏИЋ изабран у звање доцента за ужу научну област 
Настава физике.  

тачка 

 

3. 

Усвојен је извештај изборне комисије, чиме је ГОРАН СРЕТЕНОВИЋ изабран у звање 
истраживач-сарадник.  

тачка 

 

 

 

Београд, 28.2.2011.       ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

        Проф. др Љубиша Зековић 


