
З А П И С Н И К 
са IX седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета одржане  

у среду 16. јула 2014. године у физичком амфитеатру  
 
Седници присуствује 41 члан Изборног и Наставно-научног већа. 
 
Службено одсутни:  доц. др Владимир Ђурђевић 
   Мирослав Поповић 
 
Оправдано одсутни: проф. др Стеван Ђениже 
   проф. др Љубиша Зековић 
   проф. др Лазар Лазић 
   доц. др Никола Шишовић 
 
Неорпавдано одсутни: проф. др Драгољуб Белић 
   проф. др Милан Кнежевић 
   проф. др Мићо Митровић 
   проф. др Наташа Недељковић 
   проф. др Марија Димитријевић 
   проф. др Братислав Обрадовић 
   проф. др Јован Пузовић 
   проф. др Стеван Стојадиновић 
   доц. др Владимир Миљковић 
   доц. др Драган Реџић 
   Биљана Николић 
    
 

 Декан Факултета проф. др Јаблан Дојчиловић отворио је седницу у 11:15 часова и 
предложио следећи 
 

Д н е в н и   р е д 
 

1. Усвајање Записника са VIII седнице Изборног и Наставно-научног већа Факултета.  
 
Изборно веће 
 

2. Усвајање Извештаја Комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област Физика облака 
 

Наставно-научно веће 
 

3. Одређивање Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду докторске 
дисертације за:  
a) МИЛКУ ЧИЗМОВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под називом: 

„ФОРМИРАЊЕ ИНТЕРМЕТАЛНИХ ЈЕДИЊЕЊА У ВИШЕСЛОЈНИМ Al/Ti СИСТЕМИМА“ 
4. Усвајање извештаја Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду 

докторске дисертације и одређивање ментора за: 
a) ДРАГАНУ МАЛИВУК ГАК, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под називом: 

„РАСТ КРИСТАЛА НАТРИЈУМ ХЛОРАТА У БЛАГО ПРЕСИЋЕНИМ ВОДЕНИМ РАСТВОРИМА“ 
5. Усвајање Извештаја Комисије за нострификацију докторске дипломе коју је НЕЛИ БУНДАЛЕСКА стекла у 

Републици Бугарској одбраном докторске дисертације под називом: „Поларизациона оптогалванска 
спектроскопија пражњења шупље катоде“ 

6. Усвајање пријављене теме за израду мастер рада, одређивање руководиоца и Комисије за одбрану рада за:  
a) ЏЕНИТУ ПУШИНА, студента мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, која је 

пријавила мастер рад под називом: „УТИЦАЈ ПРЕСИЋЕЊА НА НУКЛЕАЦИЈУ КРИСТАЛА НАТРИЈУМ ХЛОРАТА“ 
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7. Усвајање пријављене теме за израду дипломског рада, одређивање руководиоца и Комисије за одбрану рада 
за: 

a) ГОРАНА МИЛЕНКОВИЋА, апсолвента физике, смер Физика и основи технике, који је пријавио дипломски 
рад под називом: „НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЕНЕРГЕТИЦИ“ 

8. Одређивање рецензената за рукопис:  
a) „Основи енергетике“ аутора проф. др Снежане Дрндаревић и доц. др Андријане Жекић 
b) „Лабораторија физике 1“ аутора проф. др Ђорђа Спасојевића 
c) „Лабораторија физике 2“ аутора проф. др Ђорђа Спасојевића 

9. Разматрање наставних планова основних и мастер студија у вези са предстојећом ре-акредитацијом Факултета.  
10. Одређивање чланова жирија за доделу Годишње награде за научни рад за младе истраживаче.  
11. Давање сагласности на ангажовање проф. др Јаблана Дојчиловића на Учитељском факултету Универзитета у 

Београду за извођење наставе из предмата Увод у природне науке, Упознавање околине и Природне науке у 
разредној настави у школској 2014/2015 години. 

12. Питања наставе, науке и финансија. 

13. Захтеви за одобрење одсуства. 

14. Усвајање извештаја са службених путовања. 

15. Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу. 

16. Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.  

 
Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на 

 
1. тачку 

 
Усвојен је Записник са VIII седнице Изборног и Наставно-научног већа Факултета.  

 
 
Изборно веће 
 

2. тачка 
 

Поводом Извештаја Комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област 
Физика облака, најпре је изабрана Верификациона комисија у саставу: доц. др Зорица Поповић, 
доц. др Душко Латас и Марјан Ћирковић.  

Затим се члан Изборне комисије проф. др Млађен Ћурић врло похвално изразио о кандидату. 
Након тога се приступило тајном гласању у коме су учествовали редовни и ванредни професори 
Факултета. Пошто је Верификациона комисија пребојала гласове, проф. др Јаблан Дојчиловић је 
објавио да је са 22 гласа ЗА и 2 УЗДРЖАНА гласа утврђен предлог за избор др ВЛАДАНА 
ВУЧКОВИЋА у звање ванредног професора за ужу научну област Физика облака.   

 
Наставно-научно веће 
 

3. тачка 
 

Одређена је Комисија за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за 
израду докторске дисертације за:  

a) МИЛКУ ЧИЗМОВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под 
називом: „ФОРМИРАЊЕ ИНТЕРМЕТАЛНИХ ЈЕДИЊЕЊА У ВИШЕСЛОЈНИМ Al/Ti 
СИСТЕМИМА“ 
Комисија: др Давор Перушко, виши научни сарадник ИНН Винча 
  др Јаблан Дојчиловић, редовни професор ФФ 
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  др Драгољуб Белић, редовни професор ФФ 
  др Ставан Стојадиновић, ванредни професор ФФ 

 
4. тачка 

 
Усвојен је извештај Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за 

израду докторске дисертације и одређен ментор за: 
a) ДРАГАНУ МАЛИВУК ГАК, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију 

под називом: „РАСТ КРИСТАЛА НАТРИЈУМ ХЛОРАТА У БЛАГО ПРЕСИЋЕНИМ ВОДЕНИМ 
РАСТВОРИМА“ 
Ментор:  др Андријана Жекић, доцент ФФ 

 
 

5. тачка 
 

Наставно-научно веће је усвојило Извештај Комисије за нострификацију докторске дипломе 
коју је НЕЛИ БУНДАЛЕСКА стекла у Републици Бугарској одбраном докторске дисертације под 
називом: „Поларизациона оптогалванска спектроскопија пражњења шупље катоде“ и донело 
одлуку да предложи Комисији за признавање високошколских диплома Универзитета у Београду 
да ову диплому призна као еквивалентну докторској дипломи Универзитета у Београду Физичког 
факултета, као и сва права која таква диплома и научни степен доктор физичких наука дају.  
 

6. тачка 
 

Усвојена је пријављена тема за израду мастер рада, одређен руководилац и Комисија за 
одбрану рада за:  

a) ЏЕНИТУ ПУШИНА, студента мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална 
физика, која је пријавила мастер рад под називом: „УТИЦАЈ ПРЕСИЋЕЊА НА НУКЛЕАЦИЈУ 
КРИСТАЛА НАТРИЈУМ ХЛОРАТА“ 
Комисија:  др Мићо Митровић, редовни професор ФФ, руководилац рада 

  др Андијана Жекић, доцет ФФ 
  др Јаблан Дојчиловић, редовни професор ФФ 

 
7. тачка 

 
Усвојена је пријављена тема за израду дипломског рада, одређен руководилац и Комисија за 

одбрану рада за: 
a) ГОРАНА МИЛЕНКОВИЋА, апсолвента физике, смер Физика и основи технике, који је 

пријавио дипломски рад под називом: „НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЕНЕРГЕТИЦИ“ 
Комисија: др Андријана Жекић, доцент ФФ, руководилац рада 

  др Горан Попарић, ванредни професор ФФ 
  др Душан Поповић, ванредни професор ФФ 

 
8. тачка 
 
Наставно-научно веће је одредило рецензенате за рукопис:  
a) „Основи енергетике“ аутора проф. др Снежане Дрндаревић и доц. др Андријане Жекић 

Рецензенти:  др Душан Поповић, ванредни професор ФФ 
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   др Горан Попарић, ванредни професор ФФ 
   др Бећко Касалица, ванредни професор ФФ 
   др Зоран Радојевић, редовни професор ЕТФ 

 
b) „Лабораторија физике 1“ аутора проф. др Ђорђа Спасојевића 

Рецензенти:  проф. др Иван Аничин 
  проф. др Срђан Буквић 
  проф. др Мићо Митровић 

 
c) „Лабораторија физике 2“ аутора проф. др Ђорђа Спасојевића 

Рецензенти:  проф. др Иван Аничин 
  проф. др Срђан Буквић 
  проф. др Мићо Митровић 

 
9. тачка 
 
Наставно-научно веће је, после дуже дискусије у којој је учествовало више чланова Већа, са 1 

УЗДРЖАНИМ гласом и 40 гласова ЗА усвојило предлог Наставних планова основних, мастер и 
докторских студија у вези са предстојећом ре-акредитацијом Физичког факултета.  
 

10. тачка 
 

Наставно-научно веће је жребом, из редова редовних професора Факултета, одредило 
чланове жирија за доделу Годишње награде за научни рад за младе истраживаче и то: 

- проф. др Срђана Буквића 
- проф. др Мићу Митровића и 
- проф. др Воју Радовановића 
 
11. тачка 

 
Наставно-научно веће је ДАЛО САГЛАСНОСТ на ангажовање проф. др Јаблана Дојчиловића на 

Учитељском факултету Универзитета у Београду за извођење наставе из предмета Увод у 
природне науке, Упознавање околине и Природне науке у разредној настави у школској 
2014/2015 години. 
 

12. тачка 
 

Питања наставе 
Продекан за наставу Физичког факултета проф. др Иван Дојчиновић обавестио је чланове Већа 

да је у првом уписном року за упис студената на I годину основних студија, пријављено укупно 154 
кандидата.  

На предлог продекана изабрана је Статутарна комисија у саставу:  
- проф. др Иван Дојчиновић 
- проф. др Горан Попарић 
- проф. др Воја Радовановић 
- проф. др Ивана Тошић 
- Лелица Вуковић-Радош.  
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Питања науке 
У вези са питањима науке, развила се дискусија на тему опреме која је требало да буде 

испоручена преко ЈУП-а, али је каснила или није никад ни стигла, а пројектни циклус је при крају. 
Такође је било случајева када је опрема стигла, додуше са великим закашњењем, али не оног 
квалитета каквог је поручена. Донет је закључак да ове пропусте треба расправити са ЈУП-ом.  

Декан Факултета проф. др Јаблан Дојчиловић прочитао је предлог кадровског плана за 
наредну календарску годину. Декан је такође обавестио чланове Већа, да редовни професори на 
јучерашњем састанку нису имали јединствен став по питању броја асистената. Затим се развила 
дискусија о томе да ли треба примати нове асистенте или рачунске и експерименталне вежбе 
треба да држе студенти докторских студија. Одлука о овом питању није донета, већ је остављено 
на Савету Факултета да одлучи о усвајању кадровског плана за наредну годину. Седница Савета је 
заказана за четвртак 17. јули 2014, а на дневном реду ће се наћи и иницијатива за промену Статута 
Факултета. 

 
13. тачка 

 
Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства следећим наставницима и сарадницима:  

a) проф. др Маји Бурић у периоду од 18. јула до 18. августа 2014. године ради посете Max-
Planck Институту за гравитацију у Потсдаму (Немачка) 

b) проф. др Јовану Пузовићу и Марјану Ћирковићу у периоду од 4. до 25. августа 2014. године 
ради учешћа у припремама за NA61/SHINE експеримент које ће се одржати у Prevessin 
(Француска) 

c) проф. др Стевану Стојадиновићу и Ненаду Тадићу у периоду од 30. августа до 6. септембра 
2014. године ради учешћа на конференцији YUCOMAT која ће се одржати у Херцег Новом 
(Црна Гора) 

d) проф. др Ђорђу Спасојевићу у периоду од 16. до 22. септембра 2014. године ради учешћа 
на конференцији “Smart functional materials for shaping out future” која ће се одржати у 
Дебрецину (Мађарска) 

   
14. тачка 

 
Декан Факултета проф. др Јаблан Дојчиловић обавестио је Веће да постоји поновљени апел 

доц. др Драгана Реџића о именовању нове комисије за рецензију његовог рукописа „Recurrent 

topics in special relativity“, које се неће разматрати с обзиром да је Веће већ донело своју одлуку о 

овом питању, али да се кандидату препоручи да одржи семинар са темом везаном за рукопис.    

 
 
 

Београд, 25.8.2014.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  
        Проф. др Јаблан Дојчиловић, с.р 
 
 


