
З А П И С Н И К 

са III седнице Изборног већа Физичког факултета одржане у среду 30. марта 2011. године у 
11:00 часова у физичком амфитеатру  

 

Седници присуствује 44  члана Изборног већа.  

Службено одсутни:  проф. др Петар Аџић 
 
Оправдано одсутни:  проф. др Стеван Ђениже 
   проф. др Наташа Недељковић 
   проф. др Мирослава Ункашевић 
   проф. др Воја Радовановић 
   доц. др Едиб Добарџић 
   доц. др Душан Поповић 
   др Зорица Поповић 
   мр Мирјана Сарван 
 
Неоправдано одсутни:  проф. др Милорад Кураица 
   проф. др Мићо Митровић 
   проф. др Боривој Рајковић 
   проф. др Татјана Вуковић 
   доц. др Владимир Миљковић 
   др Владимир Ђурђевић 
   мр Саша Дмитровић 
   мр Предраг Искреновић 
   мр Саша Ивковић 
    
    

 
 Декан Физичког факултета проф. др Љубиша Зековић отворио је седницу у 11.15 часова и 
предложио следећи  
 

Д н е в н и    р е д 
 

1. Усвајање записника са II седнице Изборног већа.  
2. Разматрање предлога катедара Института за метеорологију у вези са расписивањем конкурса за 

избор једног асистента за ужу научну област Динамичка метеорологија.  
3. Усвајање извештаја комисије за избор др ЈОАКИМА СТРИБЕРА у звање научни сарадник за ужу 

научну област Физика јонизованих гасова и ласера.  
4. Утврђивање предлога за избор др РАСТКА ВАСИЛИЋА у звање виши научни сарадник.  
5. Разматрање захтева Медицинског факултета Универзитета у Београду у вези са давањем 

сагласности Физичког факултета на избор др ВЕСНЕ ВУКСАНОВИЋ у звање доцента за ужу научну 
област Биофизика у медицини.  

 
 



Пошто је усвојен предложени дневни ред, прешло се на  
 
1. 

 
тачку 

Усвојен је записник са II седнице Изборног већа Физичког факултета.  
 
2. 
 

тачка 

На предлог катедара Института за метеорологију Изборно веће је донело одлуку о 
расписивању конкурса за избор једног асистента за ужу научну област Динамичка метеорологија.  

Комисија:  др Мирослава Ункашевић, редовни професор ФФ 
  др Боривој Рајковић, ванредни професор ФФ 
  др Александар Стаматовић, редовни профор ФФ у пензији 
 
3. 

 
тачка 

Изборно веће Физичког факултета је, после гласања у коме су учествовали редовни професори, 
ванредни професори и доценти, са 33 гласа ЗА, од укупно 45 колико чини Изборно веће, денело 
одлуку да предложи Комисији за избор у научна звања Министарства науке Републике Србије, да 
др ЈОАКИМА СТРИБЕРА изабере у звање научни сарадник за ужу научну област Физика 
јонизованих гасова и плазме.  

 
4. 

Изборно веће је утврдило предлог за избор др РАСТКА ВАСИЛИЋА у звање виши научни 
сарадник.  

тачка 

Комисија:  др Љубиша Зековић, редовни професор ФФ 
  др Небојша Николић, научни саветник ИХТМ 
  др Иван Белча, ванредни професор ФФ 
  др Стеван Стојадиновић, доцент ФФ 

 
5. 

 
тачка 

На захтев Медицинског факултета Универзитета у Београду, Изборно веће Физичког факултета 
је ДАЛО САГЛАСНОСТ на избор др ВЕСНЕ ВУКСАНОВИЋ у звање доцента за ужу научну област 
Биофизика у медицини.  
 
 Седница је завршена у 11:30 часова.  
 

Београд, 4.4.2011.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  
        Проф. др Љубиша Зековић, с.р 


