
Записник  
са V седнице Изборног већа Физичког факултета Универзитета у Београду  

одржане у среду 6. јула 2011. године у 11 часова  
 

Седници присуствује 43  члана Изборног већа. 

Службено одсутни:  проф. др Петар Адџић 
   проф. др Иванка Милошевић 
   проф. др Млађен Ћурић 
 
Оправдано одсутни:  проф. др Драгомир Крпић  

проф. др Јован Пузовић 
   доц. др Марија Димитријевић 
   доц. др Божидар Николић 
   др Зорица Поповић 
 
Неоправдано одсутни:  проф. др Иван Белча 
   проф. др Сунчица Елезовић-Хаџић 
   проф. др Илија Марић 
   проф. др Владимир Милосављевић 
   проф. др Мићо Митровић 
   доц. др Зоран Борјан 
   доц. др Владимир Миљковић 
   доц. др Андријана Жекић 
   др Славица Малетић 
   мр Весна Дамјановић 
   мр Саша Дмитровић 
   мр Катарина Вељовић 
 

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

Д н е в н и       р е д 

 
1. Утврђивање предлога за избор др ВЛАДИМИРА МИЉКОВИЋА у звање виши научни 

сарадник.  
2. Утврђивање предлога за избор др ВЛАДИМИРА ЂУРЂЕВИЋА у звање научни сарадник.  
3. Утврђивање предлога за избор мр ИГОРА ФРАНОВИЋА  у звање истраживач сарадник.  
4. Разматрање извештаја комисије за избор др МИХАЈЛА ВАНЕВИЋА у звање научни сарадник.  

 
 
 
 
 



 
 Пошто је усвојен предложени дневни ред, прешло се на  
 

1. 
 

тачку 

Изборно веће  је утврдило предлог за избор др ВЛАДИМИРА МИЉКОВИЋА у звање виши 
научни сарадник и именовало следећу изборну комисију:  

Комисија: др Милан Кнежевић, редовни професор ФФ 
  др Сунчица Елезовић, ванредни професорФФ 
  др Иван Живић, редовни професор ПМФ у Крагујевцу 

 
2. 
 

тачка 

Изборно веће  је утврдило предлог за избор др ВЛАДИМИРА ЂУРЂЕВИЋА у звање научни 
сарадник и именовало следећу изборну комисију:   

Комисија: др Мирослава Ункашевић, редовни професор ФФ  
   др Боривој Рајковић, ванредни професор ФФ 
   др Мирјана Румл, ванредни професор Пољопривредног факултета 

 
3. 

 
тачка 

Изборно веће  је утврдило предлог за избор мр ИГОРА ФРАНОВИЋА  у звање истраживач 
сарадник и именовало следећу изборну комисију:   

Комисија: др Владимир Миљковић, доцент ФФ 
  др Сунчица Елезовић, ванредни професорФФ 
  др Сузана Блесић, научни сарадник Инстит. за медицинска истраж. 

 
4. 

 
тачка 

Разматрање извештаја комисије за избор др МИХАЈЛА ВАНЕВИЋА у звање научни сарадник 
одложено је за следећу седницу Изборног већа због недостатка 2/3 кворума изборног тела 
потребног за одлучивње.  

 

 

Београд, 8.7.2011.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  
        Проф. др Љубиша Зековић, с.р. 


