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СТАЛНЕ КОМИСИЈЕ ФАКУЛТЕТА 

за период шк. 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024. година 

 

 

Сталне комисије Факултета за физичку хемију - Универзитета у Београду именоване 

одлуком Наставно-научног већа са I редовне седнице одржане 14.10.2021. године су: 

 

 

1) Комисијa за студентска питања:  

1) др Ана Поповић-Бијелић, ванредни професор, продекан за наставу,   

2) др Никола Цвјетићанин, редовни професор,   

3) др Ивана Стојковић Симатовић, ванредни професор. 

 

 

2) Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету:  

1) др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професор,  

2) др Милена Петковић, редовни професор,   

3) др Мирослав Ристић, доцент, 

4) др Милан Миловановић, асистент са докторатом, 

5) Никола Тричковић, студент II године основних академских студија.* 

 

 

3) Комисијa за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету:  

1) др Драгомир Станисављев, редовни професор,   

2) др Ана Поповић-Бијелић, ванредни професор, продекан за наставу,   

3) др Игор Пашти, редовни професор, продекан за науку и докторске студије,   

4) др Марко Митић, асистент,   

5) Сабрина Боснић, студент II године основних академских студија.* 

 

 

4) Комисијa за наставу и наставна средства:  

1) др Ана Поповић-Бијелић, ванредни професор, продекан за наставу,   

2) др Станка Јеросимић, редовни професор,   

3) др Душан Димић, доцент, Факултет за физичку хемију.  

  

 

5) Комисијa за библиотечку и издавачку делатност:  

1) др Ивана Стојковић Симатовић, ванредни професор,   

2) др Мирослав Ристић, доцент,   

3) др Александра Павићевић, асистент са докторатом,   

4) Александар Марчићев, библиотекар. 
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6) Комисијa за научни рад:  

1) др Игор Пашти, редовни професор, продекан за науку и докторске студије,   

2) др Милош Мојовић, редовни професор,  

3) др Михајло Етински, ванредни професор. 

 

 

7) Комисијa за докторске студије:  

1) др Љубиша Игњатовић, редовни професор,  

2) др Јасмина Димитрић-Марковић, редовни професор,   

3) др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професор,   

4) др Милена Петковић, редовни професор.  

 

 

8) Комисијa за мастер и специјалистичке студије:  

1) др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професор,   

2) др Биљана Шљукић Паунковић, ванредни професор, продекан за финансије и 

организацију,   

3) др Игор Пашти, редовни професор, продекан за науку и докторске студије, 

4) др Бојана Недић Васиљевић, доцент.  

 

 

9) Комисијa за дисциплинску одговорност и прекршаје студената:  

1) др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професор, председник,   

1а) др Душан Димић, доцент, заменик председника,   

2) др Јасмина Димитрић-Марковић, редовни професор, члан,   

2а) др Никола Цвјетићанин, редовни професор, заменик члана,   

3) Мирјана Петровић, студент III године, члан,*  

3а) Ксениа Трајковић, студент III године, заменик члана.*  

  

 

10) Комисијa за дисциплинску одговорност и прекршаје запослених:  

1) др Драгомир Станисављев, редовни професор, председник,   

1а) др Станка Јеросимић, редовни професор, заменик председника,   

2) Славица Марковић, секретар Факултета, члан,   

2а) Ивана Прихошко, самостални стручнотехнички сарадник за остале делатности  

(административни послови), заменик члана,  

3) др Михајло Етински, ванредни професор, члан,   

3а) др Немања Гаврилов, доцент, заменик члана.  

  

  

  

*Напомена: Представнике студената чији мандат траје 2 године предлаже Студентски  

парламент  и  они  се  према потреби  могу бирати  и  на  краћи  период,  нпр. у  случају  

престанка  статуса  студента - члана комисије. 


