
З А П И С Н И К  

са I седнице Изборног већа Физичког факултета школске 2010/2011 године  
одржане у среду 20. октобра 2010. године у 11 часова у физичком амфитеатру  

 

Седници присуствује 48  чланова Изборног већа.  

Службено одсутни:  доц. др Душан Поповић 
   проф. др Владимир Милосављевић 
 
Оправдано одсутни: проф. др Иванка Милошевић 
   доц. др Зоран Николић 
   доц. др Андријана Жекић 
   др Зорица Поповић 
   мр Саша Ивковић 
 
Неоправдано одсутни: проф. др Мирослава Ункашевић 
   проф. др Лазар Лазић 
   проф. др Мићо Митровић 
   доц. др Зоран Борјан 
   доц. др Владимир Миљковић 
   доц. др Братислав Обрадовић 
   мр Весна Дамјановић 
   мр Мирослав Поповић 
    
 
 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. Усвајање извештаја комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област 
Примењена физика.  

2. Утврђивање предлога за избор др Владана Шкеровића у звање научни сарадник.  
3. Разматрање захтева у вези са ангажовањем у настави и то:  

a) захтева Биолошког факултета Универзитета у Београду у вези са давањем сагласности на 
ангажовање проф. др Илије Марића за извођење наставе у школској 2010/2011 години 

b) захтева Саобраћајног факултета Универзитета у Београду у вези са давањем сагласности на 
ангажовање доц. др Владана Вучковића за извођење наставе из уже научне области 
Аеродроми и безбедност ваздушне пловидбе, односно предмет Метеорологија у школској 
2010/2011 години 

4. Разматрање захтева Медицинског факултета Универзитета у Београду у вези са давањем 
сагласности на избор др Дејана Жикића у звање доцента за ужу научну област Биофизика у 
медицини. 

 

Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на 

 



20. октобар 2010. 

 

1. 

У вези са усвајањем извештаја комисије за избор наставника Физичког факултета, прво се члан 
изборне комисије проф. др Љубиша Зековић похвално изразио о кандидату. Затим је оформљена 
верификациона комисија у саставу Зоран Поповић и мр Мирјана Сарван која је утврдила тачан 
број гласачких листића, након чега се приступило тајном гласању у коме је  учестовало 22 редовна 
и ванредна професора Факултета (од 29 колико укупно чини изборно тело). Након гласања, 
верификациона комисија је објавила резултате гласања, где је са 20 гласова ЗА, 1 гласом ПРОТИВ 
и 1 УЗДРЖАНИМ гласом донета одлука да се др ИВАН БЕЛЧА изабере у звање ванредног 
професора за ужу научну област Примењена физика.    

тачку 

2. 

У вези са утврђивањем предлога за избор у научна звања, Изборно веће је једногласно 
подржало предлог о избору др Владана Шкеровића у звање научни сарадник и оформило изборну 
комисију у саставу:  

тачка 

Комисија: др Љубиша Зековић, редовни професор ФФ 
  др Иван Белча, доцент ФФ 
  др Љубо Ристовски, редовни професор Фармацеутског факултета у пензији  
 
3. 

Изборно веће је одобрило анагажовање у настави на другим факулетима наставницима 
Физичког факултета за школску 2010/2011 годину и то:  

тачка 

a) проф. др Илији Марићу за предмет Филозофија природних наука на Биолошком факултету 
Универзитета у Београду  

b) доц. др Владану Вучковићу за предмет Метеорологија на Саобраћајном факултету 
Универзитета у Београду 
 

4. 

Изборно веће Физичког факултета дало је своју сагласност на избор др Дејана Жикића у звање 
доцента за ужу научну област Биофизика у медицини на Медицинском факултету Универзитета у 
Београду.  

тачка 

 

Седница је завршена у 11:45 часова.  

 

Београд, 26.10.2010.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

       Проф. др Љубиша Зековић, с.р. 


