
З А П И С Н И К 
са I седнице Изборног и Наставно-научног већа  у школској 2017/18 години 

одржане у среду 18. октобра 2017. године 

 

Седници присуствује 49 чланова Изборног и Наставно-научног већа. 

Службено одсутни: доц. др Михајло Ваневић 

Оправдано одсутни: проф. др Зоран Борјан 

   проф. др Андријана Жекић 

   проф. др Бећко Касалица 

   проф. др Зоран Николић 

   проф. др Ђорђе Спасојевић 

   доц. др Зорица Поповић 

   Светислав Мијатовић 

 

Неоправдано одсутни:  проф. др Иван Дојчиновић 

   проф. др Илија Марић 

   доц. др Владимир Миљковић 

  

   

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

предложио следећи  

Д н е в н и м   р е д о м 

1. Усвајање Записника са X седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета.  

Изборно веће 

2. Разматрање предлога Катедре за физику кондензованог стања у вези са покретањем поступка за избор једног 

редовног професора за ужу научну област Физика кондензоване материје. 

3. Усвајање Извештаја Комисије за избор једног редовног професора за ужу научну област Примењена физика. 

4. Покретање поступка за избор у истраживачка звања и то: 

a) др ВЛАДИМИРА СТОЈАНОВИЋА у звање истраживач-сарадник 

b) ДЕЈАНА ДОЈИЋА у звање истраживач-приправник 

5. Усвајање Извештаја Комисије за избор др САВЕ ГАЛИЈАША у звање научни сарадник 

Наставно-научно веће 

6. Одређивање Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду докторске 

дисертације за: 

a) ДРАГАНА ПРЕКРАТА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: 

"STUDIES OF MATRIX MODELS ON THE TRUNCATED HEISENBERG ALGEBRA" (Студија матричних модела на 

модификованој Хајзенберговој алгебри) 

b) МИЛЕНТИЈА ЛУКОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: 

"ЕМИСИОНА ЈЕДНОДИМЕНЗИОНА ТОМОГРАФИЈА ТЕМПЕРАТУРНОГ ПРОФИЛА У ЛОЖИШТУ КОТЛА 

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ КОРИШЋЕЊЕМ РАДИЈАЦИОНЕ ПИРОМЕТРИЈЕ" 

7. Усвајање Извештаја Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду 

докторске дисертације и одређивање ментора за:  

a) МИЛИЦУ РАЈАЧИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под називом: 

"АНАЛИЗА УТИЦАЈА СОЛАРНЕ АКТИВНОСТИ И МЕТЕОРОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА НА КОНЦЕНТРАЦИЈУ 
7
Ве У 

ПРИЗЕМНОМ СЛОЈУ АТМОСФЕРЕ" 

b) ВОЈИСЛАВА МИЛОШЕВИЋА, дипломираног инжењера електротехнике, који је пријавио докторску 

дисертацију под називом: "АСИМЕТРИЧНИ РЕЗОНАТОРИ КАО ЕЛЕМЕНТИ ЈЕДИНИЧНИХ ЋЕЛИЈА 

ЈЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНИХ МЕТАМАТЕРИЈАЛА" 
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8. Одређивање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације за: 

a) ВЕСНУ КОВАЧЕВИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: 

"ДИЈАГНОСТИКА И ПРИМЕНЕ ДИЕЛЕКТРИЧНОГ БАРИЈЕРНОГ ПРАЖЊЕЊА У КОНТАКТУ СА ВОДОМ" 

b) МУНУ АОНЕАС, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под називом: „ELECTRON 

IMPACT EXCITATION AND IONIZATION OF CO AND N2 IN RADIO-FREQUENCY ELECTRIC FIELD“ (Електронска 

ударна ексцитација и јонизација CO и N2 у радио фреквентним електричним пољима)  

9. Усвајање пријављене теме за израду мастер рада, одређивање руководиоца и Комисије за одбрану рада за:  

a) ДИЈАНУ ЂЕОРЂИЋ, студента мастер студија физике, смер Теороријска и експериментална физика, која је 

пријавила мастер рад под називом: "ИСПИТИВАЊЕ МАГНЕТНИХ И СТРУКТУРНИХ ОСОБИНА 

НАНОЧЕСТИЧНИХ ОКСИДА ГВОЖЂА ЗА ПРИМЕНУ У МАГНЕТНОЈ ХИПЕРТЕРМИЈИ" 

b) ЈЕЛЕНУ ВУКОВИЋ, студента мастер студија физике, смер Теороријска и експериментална физика, која је 

пријавила мастер рад под називом: "АПСОЛУТНИ ПРЕСЕЦИ ЗА ЕЛЕАСТИЧНО РАСЕЈАЊЕ ЕЛЕКТРОНА НА 

МОЛЕКУЛУ ТРИЕТИЛ-ФОСФАТА" 

c) ЧЕДУ ШКОРИЋА, студента мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска физика, који је 

пријавио мастер рад под називом: "КАЛИБРАЦИЈА СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ БАРКХАУЗЕНОВОГ ШУМА 

ФЕРОМАГНЕТНИХ УЗОРАКА" 

10. Одређивање рецензената за рукопис "Збирка задатака из квантне статистичке физике" аутора доц. др 

Владимира Миљковића. 

11. Усвајање Плана истраживања на Физичком факултету за период 2018-2022 ради акредитације Физичког 

факултета као НИО. 

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.  

У вези са тачком 9 дневног реда, продекан за науку проф. др Воја Радовановић обавестио је 

чланове Већа да рензенти које је аутор рукописа предложио, нису за то дали своју сагласност. 

Научно-наставно веће је стога донело одлуку да се ова тачка скине са дневног реда. Очекује се да 

аутор Већу појасни релевантност предложених рецензената.  

Затим се прешло на  

1. тачку 

Усвојен је Записник са X седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета.  

 

Изборно веће 

 

2. тачка 

 

На предлог Катедре за физику кондензованог стања и Катедре за теоријску механику, 

статистичку физику и електродинамику донета је одлука о покретању поступка за избор једног 

редовног професора за ужу научну област Физика кондензоване материје. Донета је и одлука да 

се у конкурсу за избор прецизира да се од кандидата очекује да држи наставу из области физике 

кондензованог стања материје, као и из области физичке кинетике јонизованих гасова.  

Комисија: др Милан Кнежевић, редовни професор ФФ 

  др Милан Дамњановић, редовни професор ФФ 
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  др Срђан Буквић, редовни професор ФФ 

  др Никола Коњевић, професор емеритус ФФ 

  др Босиљка Тадић, научни саветник Института Ј.Штефан у Љубљани 

 

3. тачка 

 

Поводом Извештаја Комисије за избор једног редовног професора за ужу научну област 

Примењена физика, најпре се члан Комисије проф. др Иван Белча врло похвално изразио о 

кандидату. Затим се приступило тајном гласању у коме су учествовали редовни професори 

Факултета. Верификациона комисија у саставу: проф. др Душан Поповић, доц. др Зоран Поповић и 

доц. др Драган Реџић, пребројала је гласове и утврдила резултате гласања: 10 гласова ЗА, 2 гласа 

ПРОТИВ и 5 УЗДРЖАНИХ гласова. Декан је затим обавестио чланове Већа да је тиме утврђен 

предлог за избор др БЕЋКА КАСАЛИЦЕ у звање редовног професора за ужу научну област 

Примењена физика.   

 

4. тачка 

 Изборно веће Физичког факултета покренуло је поступак за избор у истраживачка звања и 

именовало Изборну комисију за:  

a) др ВЛАДИМИРА СТОЈАНОВИЋА у звање истраживач-сарадник 

Комисија: др Милан Кнежевић, редовни професор ФФ 

  др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 

   др Зоран Радовић, редовни професор ФФ у пензији 

 

b) ДЕЈАНА ДОЈИЋА у звање истраживач-приправник 

Комисија: др Срђан Буквић, редовни професор ФФ 

   др Ђорђе Спасојевић, редовни професор ФФ 

   др Гордана Маловић, научни саветник ИФ 

 

5. тачка 

 

Након јавног гласања у коме су учествовали редовни професори, ванредни професори и 

доценти, једногласно је, са 41 гласом ЗА (од укупно 52 колико чини изборно тело), утврђен 

предлог за поновни избор др САВЕ ГАЛИЈАША у звање научни сарадник 

 

Наставно-научно веће 

 

6. тачка 

 

Одређена је Комисија за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за 

израду докторске дисертације за: 

a) ДРАГАНА ПРЕКРАТА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под 

називом: "STUDIES OF MATRIX MODELS ON THE TRUNCATED HEISENBERG ALGEBRA" (Студија 

матричних модела на модификованој Хајзенберговој алгебри) 

Комисија: др Маја Бурић, редовни професор ФФ 
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  др Воја Радовановић, редовни професор ФФ 

  др Антун Балаж, научни саветник ИФ 

  

b) МИЛЕНТИЈА ЛУКОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију 

под називом: "ЕМИСИОНА ЈЕДНОДИМЕНЗИОНА ТОМОГРАФИЈА ТЕМПЕРАТУРНОГ 

ПРОФИЛА У ЛОЖИШТУ КОТЛА ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ КОРИШЋЕЊЕМ РАДИЈАЦИОНЕ 

ПИРОМЕТРИЈЕ" 

Комисија: др Иван Белча, редовни професор ФФ 

  др Бећко Касалица, ванредни професор ФФ 

  др Љубиша Зековић, редовни професор ФФ у пензији 

 

7. тачка 

 

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

израду докторске дисертације и одређен ментор за:  

a) МИЛИЦУ РАЈАЧИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под 

називом: "АНАЛИЗА УТИЦАЈА СОЛАРНЕ АКТИВНОСТИ И МЕТЕОРОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА 

НА КОНЦЕНТРАЦИЈУ 7Ве У ПРИЗЕМНОМ СЛОЈУ АТМОСФЕРЕ" 

Ментор:  др Драгана Тодоровић, научни саветних ИНН Винча 

 

b) са једним гласом ПРОТИВ, ВОЈИСЛАВА МИЛОШЕВИЋА, дипломираног инжењера 

електротехнике, који је пријавио докторску дисертацију под називом: "АСИМЕТРИЧНИ 

РЕЗОНАТОРИ КАО ЕЛЕМЕНТИ ЈЕДИНИЧНИХ ЋЕЛИЈА ЈЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНИХ 

МЕТАМАТЕРИЈАЛА"  

Ментор:  др Бранка Јокановић, научни саветник ИФ 

 

8. тачка 

 

Одређена је Комисија за преглед и оцену докторске дисертације за: 

a) ВЕСНУ КОВАЧЕВИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под 

називом: "ДИЈАГНОСТИКА И ПРИМЕНЕ ДИЕЛЕКТРИЧНОГ БАРИЈЕРНОГ ПРАЖЊЕЊА У 

КОНТАКТУ СА ВОДОМ" 

Комисија: др Милорад Кураица, редовни професор ФФ 

  др Братислав Обрадовић, ванредни професор ФФ 

  др Горан Роглић, редовни професор Хемијског факултета 

 

b) МУНУ АОНЕАС, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под 

називом: „ELECTRON IMPACT EXCITATION AND IONIZATION OF CO AND N2 IN RADIO-

FREQUENCY ELECTRIC FIELD“ (Електронска ударна ексцитација и јонизација CO и N2 у радио 

фреквентним електричним пољима)  

Комисија: др Горан Попарић, ванредни професор ФФ 

  др Драгољуб Белић, редовни професор ФФ 

  др Мирослав Ристић, доцент Факултета за физичку хемију 
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9. тачка 

 

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

одбрану рада за:  

a) ДИЈАНУ ЂЕОРЂИЋ, студента мастер студија физике, смер Теороријска и експериментална 

физика, која је пријавила мастер рад под називом: "ИСПИТИВАЊЕ МАГНЕТНИХ И 

СТРУКТУРНИХ ОСОБИНА НАНОЧЕСТИЧНИХ ОКСИДА ГВОЖЂА ЗА ПРИМЕНУ У МАГНЕТНОЈ 

ХИПЕРТЕРМИЈИ" 

Комисија: др Марија Перовић, научни сарадник ИНН Винча, руководилац рада 

  др Ђорђе Спасојевић, ванредни професор ФФ 

  др Срђан Буквић, редовни професор ФФ 

 

b) ЈЕЛЕНУ ВУКОВИЋ, студента мастер студија физике, смер Теороријска и експериментална 

физика, која је пријавила мастер рад под називом: "АПСОЛУТНИ ПРЕСЕЦИ ЗА ЕЛЕАСТИЧНО 

РАСЕЈАЊЕ ЕЛЕКТРОНА НА МОЛЕКУЛУ ТРИЕТИЛ-ФОСФАТА" 

Комисија: др Јелена Маљковић, научни сарадник ИФ, руководилац рада 

  др Драгољуб Белић, редовни професор ФФ 

др Горан Попарић, ванредни професор ФФ 

  др Бранко Предојевић, ванредни професор ПМФ у Бањалуци 

 

c) ЧЕДУ ШКОРИЋА, студента мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска физика, 

који је пријавио мастер рад под називом: "КАЛИБРАЦИЈА СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ 

БАРКХАУЗЕНОВОГ ШУМА ФЕРОМАГНЕТНИХ УЗОРАКА" 

Комисија: др Ђорђе Спасојевић, ванредни професор ФФ, руководилац рада 

   др Срђан Буквић, редовни професор ФФ 

   др Антоније Ђорђевић, редовни професор ЕТФ 

 

10. тачка 

 

Након кратког образложења потребе за усвајањем ових докумената, као и дискусије у којој је 

учестовало више чланова Већа, усвојен је План истраживања на Физичком факултету за период 

2018-2022 и План развоја научног подмлатка, а ради акредитације Физичког факултета као НИО. 

 

11. тачка 

 

Питања наставе 

Продекан за наставу доц. др Славица Малетић обавестила је чланове Већа да је, након 

завршеног I уписног рока, на мастер студије уписано укупно 36 студената. Тренутно је у току II 

уписни рок.  

Сви студенти виших година морају регулисати свој статус до 31. октобра, пошто ће Универзитет 

и ове године 1. новембра закључати базу, чиме ће сви неуписани студенти изгубити статус 

студента.    

 

Питања науке 
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Продекан за науку проф. др Воја Радовановић обавестио је чланове Већа да је на докторске 

студије уписано 11 студената, сви уписани на студијски програм Физика. И за докторске студије ће 

бити расписан II уписни рок. 

Проф. др Лазар Лазић упознао је присутне са неким незваничним информацијама из 

Министарства везаним за финансирање научних пројеката.   

 

Питања финансија 

Факултет је обновио захтев за доделу финансијских средстава из буџета Републике Србије за 

обнову фасаде у згради у Добрачиној 16, као и замену прозора и набавку рачунарске опреме.  

 

12. тачка 

 

Наставно-научно веће је одобрило плаћено одсуство:  

a) проф. др Милораду Кураици и проф. др Братиславу Обрадовићу у периоду од 6. до 10. 

новембра 2017. године ради посете научном институту GREMI у Орлеану (Француска), као 

и у периоду од 19. до 26. новембра 2017. године ради посете Институту за неравнотежну 

плазму у Грајсфалду (Немачка) 

b) Марку Милојевићу у периоду од 11. до 25. новембра 2017. године ради студијског боравка 

у Паризу (Француска) 

 

13. тачка 

 

Наставно-научно веће је усвојило извештај са службеног путовања доц. др Ивана Виденовића 

који је у периоду од 18. септембра до 6. октобра 2017. године боравио у Међународној агенцији 

за атомску енергију (MAAE) у Бечу, где је учествовао у припреми и реализацији консултативног 

састанка у оквиру координисаног истраживачког пројекта "Опције и технологије управљања 

завршним делом горивог циклуса у истраживачким нуклеарним реакторима".  

 

14. тачка 

 

Поводом дописа катедара Института за метеорологију, Наставно-научно веће је усвојило 

предлог катедара ИМ да проф. др Ивана Тошић буде нови члан Колегијума докторских студија, 

уместо проф. др Мирославе Ункашевић која је отишла у пензију.  

 

Седница је завршена у 12:17 часова. Наредна седница ће се одржати 29. новембра.  

 

 

 

Београд, 23.10.2017.      ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  
        Проф. др Јаблан Дојчиловић, с.р. 


