
З А П И С Н И К 

са VIII седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета пдржане у среду  

18. априла 2012. гпдине у 11 шаспва у физишкпм амифеатру  

 

Седници присуствује 44 шлана Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа и 2 студента Физишкпг факултета. 

Пправданп пдсутни: др Драгана Вујпвић 

   мр Весна Дамјанпвић 

   Биљана Никплић 

 

Непправданп пдсутни: прпф. др Срђан Буквић 

   прпф. др Милан Дамоанпвић 

   прпф. др Иванка Милпщевић 

   прпф. др Владимир Милпсављевић 

   дпц. др Зпран Бпрјан 

   дпц. др Марија Димитријевић 

   дпц. др Владимир Миљкпвић 

   дпц. др Братислав Пбрадпвић 

   дпц. др Андријана Жекић 

   мр Саща Дмитрпвић 

   мр Предраг Искренпвић 

   мр Саща Ивкпвић 

   Мирпслав Ппппвић 

    

 

 Декан Факултета прпф. др Љубища Зекпвић, птвприп је седницу у 11:20 шаспва и 

предлпжип следећи 

Д н е в н и   р е д 

1. Усвајаое записника са VII седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета.  

Избпрнп веће 

2. Разматраое предлпга Катедре за квантну и математишку физику у вези са расписиваоем кпнкурса за избпр 

једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Квантна и математишка физика  

3. Усвајаое извещтаја кпмисије за избпр наставника Физишкпг факултета и тп: 

a) једнпг редпвнпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика кпндензпване материје  

b) једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Квантна и математишка физика  

c) једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Физика кпндензпване материје 

d) једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Физика пблака 

4. Разматраое предлпга Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и квантну пптику у вези 

са прпдужеоем раднпг пднпса др НИКПЛЕ ШИШПВИЋА у зваоу асистента за једну гпдину.  

5. Разматраое захтева за ппкретаое ппступка за избпр др САОЕ ЈАНИЋЕВИЋ у зваое наушни сарадник. 

6. Разматраое захтева за ппкретаое ппступка за избпр МИЛПША БУРГЕРА и МИЛПША СКПЧИЋА у зваое 

истраживаш-сарадник. 

7. Усвајаое извещтаја кпмисије за утрвђиваое предлпга за избпр др ДУШКА ЛАТАСА у зваое наушни сарадник.  

8. Разматраое захтева Мащинскпг факултета Универзитета у Бепграду у вези са даваоем сагласнпсти на избпр др 

ВЕРЕ ПАВЛПВИЋ у зваое дпцента за ужу наушну пбласт Физика. 

9. Предлпг за избпр др ЧЕДПМИРА ПЕТРПВИЋА за гпстујућег прпфеспра Универзитета у Бепграду. 
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10. Изјащоаваое п ппдрщци кандидатима за ректпра Универзитета у Бепграду за мандатни перипд 2012/2015 

гпдина, са листе евидентираних кандидата. 

Наставнп-наушнп веће 

11. Избпр шланпва Савета Физишкпг факултета из редпва наставнпг пспбља и тп 9 шланпва из редпва наставника и 4 

шлана из редпва сарадника.  

12. Избпр шлана кпмисије за спрпвпђеое избпра декана и утврђиваое рпкпва за спрпвпђеое избпрних радои. 

13. Пдређиваое кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске 

дисертације за: 

a) ЈЕЛЕНУ МАЉКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„АПСПЛУТНИ ПРЕСЕЦИ ЗА РАСЕЈАОЕ ЕЛЕКТРПНА НА ПРГАНСКИМ МПЛЕКУЛИМА РЕЛЕВАНТНИМ ЗА 

СТРУКТУРУ БИПЛПШКИХ МАКРПМПЛЕКУЛА“ 

b) АЛЕКСАНДРА СИМИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„БЕСКПЛИЗИПНП МАГНЕТНП ПРЕСПАЈАОЕ У ПЛАЗМИ И НАСТАНАК НЕЛИНЕАРНИХ МАГНЕТНИХ СТРУКТУРА 

ДЕЈСТВПМ РЕЗПНАНТИХ ЧЕСТИЦА“ 

14. Пдређиваое кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације за: 

a) МАРИЈУ ПЕТКПВИЋ, диплпмиранпг физикп-хемишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ПЛАЗМА ЕЛЕКТРПЛИТИЧКА ПКСИДАЦИЈА ВЕНТИЛНИХ МЕТАЛА“ 

b) НЕНАДА ЛАЗАРЕВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„НЕЕЛАСТИЧНП РАСЕЈАОЕ СВЕТЛПСТИ НА ЈАКП КПРЕЛИСАНИМ ЕЛЕКТРПНСКИМ СИСТЕМИМА 

АНТИМПНИДИ И ТЕЛУРИДИ“ 

15. Усвајаое извещтаја кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је ПРЕДРАГ УЈИЋ стекап на 

Универзитету у Каену (Француска) пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм: „РЕАКЦИЈА 78Kr (α, γ) У 

ИНВЕРЗНПЈ КИНЕМАТИЦИ ПД ИНТЕРЕСА ЗА АСТРПФИЗИКУ И ДЕЈСТВП ЕЛЕКТРПНСКПГ ЗАКЛАОАОА НА БЕТА 

РАСПАД“. 

16. Усвајаое пријављене теме за израду специјалистишкпг рада, пдређиваое ментпра и кпмисије за преглед и 

пцену рада за: 

a) КАТАРИНУ ЂПРЂЕВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила специјалистишки рад ппд називпм: 

„УТИЦАЈ МЕТПДА РАДА НАСТАВНИКА НА ПРПФЕСИПНАЛНП ППРЕДЕЉЕОЕ УЧЕНИКА“ 

17. Усвајаое пријављене теме за израду мастер рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за: 

a) ВЛАДИМИРА ГЛИГПРИЈЕВИЋА, студента мастер студија смера Тепријска и експериментална физика, кпји је 

пријавип мастер рад ппд називпм: „GROWTH AND SELF-ORGANIZATION PROCESSES IN DIRECTED SOCIAL 

NETWORK“ 

18. Усвајаое пријављене теме за израду диплпмскпг рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада 

за: 

a) ТАТЈАНУ СТПШИЋ, апсплвента физике, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „ПРИНЦИП РАДА 

МАЈКЕЛСПНПВПГ ИНТЕРФЕРПМЕТРА И ОЕГПВ НАЈЧЕШЋЕ ПРИМЕНЕ“ 

19. Питаоа наставе. 

20. Питаоа науке. 

21. Питаоа финансија. 

22. Захтеви за пдпбреое пдсуства. 

23. Усвајаое извещтаја са службених путпваоа. 

24. Дпписи и мплбе упућене Наставнп-наушнпм већу. 

25. Пбавещтеоа. Текућа питаоа. Питаоа и предлпзи.  

Ппщтп је усвпјен предлпжени дневни ред прещлп се на  

1. ташку 

Усвпјен је Записник са VI седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета. 
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2. ташка 

На предлпг Катедре за квантну и математишку физику дпнета је пдлука п расписиваоу 

кпнкурса за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Квантна и математишка 

физика и пдређена кпмисија у саставу:  

Кпмисија:  др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Иванка Милпщевић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Зпран Ппппвић, наушни саветник ИФ 

 

3. ташка 

Избпрнп веће Физишкпг факултета је усвпјилп извещтаје кпмисија за избпр наставника и тп:  

a) ппсле тајнпг гласаоа у кпме су ушестпвали редпвни прпфеспри Факултета, са 12 гласпва ЗА 

и 1 гласпм ПРПТИВ, утврђен је предлпг за избпр др МИЋЕ МИТРПВИЋА у зваое редпвнпг 

прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика кпндензпване материје 

b) ппсле тајнпг гласаоа у кпме су ушествпвали редпвни и ванредни прпфеспри Факултета, 

једнпгласнп, са 22 гласа ЗА је утврђен предлпг за избпр др ТАТЈАНЕ ВУКПВИЋ у зваое 

ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Квантна и математишка физика 

c) ппсле тајнпг гласаоа у кпме су ушествпвали редпвни прпфеспри, ванредни прпфеспри и 

дпценти, са 33 гласа ЗА, 1 гласпм ПРПТИВ и 1 УЗДРЖАНИМ гласпм, утврђен је предлпг за 

избпр др АНДРИЈАНЕ ЖЕКИЋ у зваое дпцента за ужу наушну пбласт Физика кпндензпване 

материје 

d) ппсле тајнпг гласаоа у кпме су ушествпвали редпвни прпфеспри, ванредни прпфеспри и 

дпценти, са 33 гласа ЗА, 1 гласпм ПРПТИВ и једним неважећим листићем, утврђен је 

предлпг за избпр др ДРАГАНЕ ВУЈПВИЋ у зваое дпцента за ужу наушну пбласт Физика 

пблака 

4. ташка 

 

На предлпг Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и квантну пптику 

дпнета је пдлука да се др НИКПЛИ ШИШПВИЋУ, асистенту Физишкпг факултета, прпдужи радни 

пднпс за једну гпдину.  

 

5. ташка 

 

Избпрнп веће Физишкпг факултета је дпнелп пдлуку п ппкретаоу ппстука за избпр др САОЕ 

ЈАНИЋЕВИЋ у зваое наушни сарадник и именпвалп избпрну кпмисију у саставу:  

Кпмисија: др Ђпрђе Спаспјевић, дпцент ФФ 

  др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ 
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  др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Драгица Кнежевић, ванредни прпфеспр ПМФ Крагујевац 

 

6. ташка 

 

Избпрнп веће Физишкпг факултета је дпнелп пдлуку п ппкретаоу ппстука за избпр МИЛПША 

БУРГЕРА и МИЛПША СКПЧИЋА у зваое истраживаш-сарадник и именпвалп избпрну кпмисију у 

саставу: 

Кпмисија: прпф. др Стеван Ђениже 

  прпф. др Срђан Буквић 

  дпц. др Зпран Никплић 

 

7. ташка 

 

Избпрнп веће Физишкпг факултета је једнпгласнп, са 35 гласпва ЗА (пд укупнп 44 кпликп шини 

избпрнп телп), дпнелп пдлуку п утрвђиваоу предлпга за избпр др ДУШКА ЛАТАСА  у зваое наушни 

сарадник.  

 

8. ташка 

 

Избпрнп веће Физишкпг факултета је ДАЛП САГЛАСНПСТ на избпр др ВЕРЕ ПАВЛПВИЋ у зваое 

дпцента за ужу наушну пбласт Физика на Мащинскпм факултету Универзитета у Бепграду. 

 

9. ташка 

 

Избпрнп веће Физишкпг факултета је утврдилп предлпг за избпр др ЧЕДПМИРА ПЕТРПВИЋА за 

гпстујућег прпфеспра Универзитета у Бепграду. 

 

10. ташка 

 

Ппвпдпм дпписа Универзитета у Бепграду, а у вези са ппдрщкпм кандидатима за ректпра 

Универзитета, ппсле краће дискусије, Избпрнп веће Физишкпг факултета је дпнелп пдлуку да 

ппдржи кандидате: 

др Владимира Бумбащиревића, редпвнпг прпфеспра Медицинскпг факултета 

др Дущана Тепдпрпвића, редпвнпг прпфеспра Сапбраћајнпг факултета 
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Наставно-научно веће 

 

11. ташка 

 

У вези са избпрпм шланпва Савета Физишкпг факултета за мандатни перипд 2012-2015 гпдина, 

дпнета је пдлука да катедре упућују предлпге за шланпве Савета на пснпву кпјих ће се сашинити 

листа кандидата п шијем избпру ће се гласати на нареднпј седници Већа. Чланпве Савета 

Факултета из редпва наставнпг пспбља шини 9 наставника и 4 сарадника Факултета.  

 

12. ташка 

 

У вези са избпрпм декана Факултета за мандатни перипд 2012-2015 гпдине, Наставнп-наушнп 

веће је именпвалп јпщ једнпг шлана кпмисије за спрпвпђеое избпра (ппред шланпва кпји су 

именпвани на седници Већа 22. фебруара 2012), те сад кпмисију шине:  

прпф. др Александар Срећкпвић 

прпф. др Мирпслава Ункащевић 

прпф. др Впја Радпванпвић 

 Кпмисија треба да евидентира кандидате за декана и извещтај п тпме ппднесе најкасније дп 

15. маја 2012. гпдине, да би се на мајскпј седници Наушнп-наставнпг већа спрпвела прпцедура 

гласаоа и утврђиваоа предлпга Савету Факултета за избпр декана Факултета за мандатни перипд 

2012-2015 гпдине.  

 

13. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду 

дпктпрске дисертације за: 

a) ЈЕЛЕНУ МАЉКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „АПСПЛУТНИ ПРЕСЕЦИ ЗА РАСЕЈАОЕ ЕЛЕКТРПНА НА ПРГАНСКИМ МПЛЕКУЛИМА 

РЕЛЕВАНТНИМ ЗА СТРУКТУРУ БИПЛПШКИХ МАКРПМПЛЕКУЛА“ 

Кпмисија: др Александар Милпсављевић, наушни сарадник ИФ 

  др Братислав Маринкпвић, наушни саветник ИФ 

  др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Гпран Пппарић, дпцент ФФ 

 

b) АЛЕКСАНДРА СИМИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „БЕСКПЛИЗИПНП МАГНЕТНП ПРЕСПАЈАОЕ У ПЛАЗМИ И НАСТАНАК 

НЕЛИНЕАРНИХ МАГНЕТНИХ СТРУКТУРА ДЕЈСТВПМ РЕЗПНАНТИХ ЧЕСТИЦА“ 

Кпмисија: др Дущан Јпванпвић, наушни саветник ИФ 

  др Ђпрђе Спаспјевић, дпцент ФФ 

  др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ 
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14. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за: 

a) МАРИЈУ ПЕТКПВИЋ, диплпмиранпг физикп-хемишара, кпја је предала дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „ПЛАЗМА ЕЛЕКТРПЛИТИЧКА ПКСИДАЦИЈА ВЕНТИЛНИХ МЕТАЛА“ 

Кпмисија: др Стеван Стпјадинпвић, дпцент ФФ 

  др Љубища Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Расткп Василић, вищи наушни сарадник Едукпнс универзитета 

 

b) НЕНАДА ЛАЗАРЕВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „НЕЕЛАСТИЧНП РАСЕЈАОЕ СВЕТЛПСТИ НА ЈАКП КПРЕЛИСАНИМ ЕЛЕКТРПНСКИМ 

СИСТЕМИМА АНТИМПНИДИ И ТЕЛУРИДИ“ 

Кпмисија: др Зпран Ппппвић, наушни саветник ИФ 

  др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

 

15. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је усвпјилп извещтај кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме 

кпју је ПРЕДРАГ УЈИЋ стекап на Универзитету у Каену (Француска) пдбранпм дпктпрске 

дисертације ппд називпм: „РЕАКЦИЈА 78Kr (α, γ) У ИНВЕРЗНПЈ КИНЕМАТИЦИ ПД ИНТЕРЕСА ЗА 

АСТРПФИЗИКУ И ДЕЈСТВП ЕЛЕКТРПНСКПГ ЗАКЛАОАОА НА БЕТА РАСПАД“ и дпнелп пдлуку да се 

предлпжи Кпмисији за признаваое виспкпщкплских диплпма Универзитета у Бепграду да му се 

диплпма призна еквивалентна дпктпрскпј диплпми Физишкпг факултета кап и сва права кпја таква 

диплпма и наушни степен дпктпр физишких наука дају. 

 

16. ташка 

 

Усвпјена је пријављена тема за израду специјалистишкпг рада, пдређен ментпр и кпмисија за 

преглед и пцену рада за: 

a) КАТАРИНУ ЂПРЂЕВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила специјалистишки рад ппд 

називпм: „УТИЦАЈ МЕТПДА РАДА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ НА ПРПФЕСИПНАЛНП 

ППРЕДЕЉЕОЕ УЧЕНИКА“ 

Кпмисија:  прпф. др Мићп Митрпвић, рукпвпдилац рада 

  дпц. др Андријана Жекић 

  дпц. др Драган Речић 

 

17. ташка 

 

Усвпјена је пријављена тема за израду мастер рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за 

пдбрану рада за: 



18. април 2012. 

 

a) ВЛАДИМИРА ГЛИГПРИЈЕВИЋА, студента мастер студија смера Тепријска и 

експериментална физика, кпји је пријавип мастер рад ппд називпм: „GROWTH AND SELF-

ORGANIZATION PROCESSES IN DIRECTED SOCIAL NETWORK“ 

Кпмисија:  дпц. др Владимир Миљкпвић, рукпвпдилац рада 

  прпф. др Бпсиљка Тадић, кпментпр  

  прпф. др Милан Кнежевић 

  прпф. др Суншица Елезпвић-Хачић 

 

18. ташка 

 

Усвпјена је пријављена тема за израду диплпмскпг рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за 

пдбрану рада за: 

a) ТАТЈАНУ СТПШИЋ, апсплвента физике, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: 

„ПРИНЦИП РАДА МАЈКЕЛСПНПВПГ ИНТЕРФЕРПМЕТРА И ОЕГПВЕ НАЈЧЕШЋЕ ПРИМЕНЕ“ 

Кпмисија: прпф. др Милпрад Кураица 

  дпц. др Братислав Обрадпвић 

  мр Саща Ивкпвић 

 

19. ташка 

 

Прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјшинпвић пбавестип је шланпве Већа да ппстпји пправдана 

сумоа да је студент Физишкпг факултета Стефан Влајкпвић фалсификпвап увереое п пплпженим 

испитима Физишкпг факултета, на пснпву шега је дпбип стипендију Фпнда за младе таленте 

Министрарства прпсвете и науке и уписап дпктпрске студије у инпстранству. Прптив оега је 

пптребнп ппкренути дисциплински ппступак, те је на предлпг прпдекана, за шлана дисциплинске 

кпмисије именпван прпф. др Впја Радпванпвић. 

Физишки факултет је пптписап угпвпр п стратещкпм партнерству са Математишкпм гимназијпм, 

а за кппрдинатпре између институција именпвани су дпц. др Андријана Жекић и др Дущкп Латас. 

Дпц. др Иван Дпјшинпвић је пбразлпжип примедбе на Стратегију пбразпваоа кпје је Физишки 

факултет упутип Министарству прпсвете и науке Републике Србије. 

За Првпмајске празнике Факултет неће радити пд 30. априла дп 2. маја 2012. Први радни дан 

је шетвртак 3. мај, када у згради у Цара Дущана 13 ппшиое 30. републишки семинар п настави 

физике кпји ће трајати дп 5. маја.  

 

20. ташка 

 

Ппвпдпм питаоа финансија, прпдекан за финансије је пбавестип шланпве већа да је дпщлп дп 

ппвећаоа плате за 10% и да је уплаћена разлика ппвећаоа за јануар месец. 

 

 

 



18. април 2012. 

 

21. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћена пдсуства: 

a) прпф. др Зпрану Радпвићу у перипду пд 28. априла дп 6. маја 2012. гпдине ради ушещћа на 

међунарпднпј кпнференцији International Conference on Superconductivity and Magnetism – 

ICSM 2012 кпја се пдржава у Истанбулу (Турска) 

b) прпф. др Јпвану Пузпвићу у перипду пд 15. дп 18. маја 2012. гпдине ради пдласка на 

састанак NA61/SHINE кплабпрације кпји се пдржава у Будимпещти (Мађарска) 

c) др Славици Малетић у перипду пд 20. дп 28. маја 2012. гпдине ради ушещћа на семинару 

3rd Laboratory Course on Dielectric Spectroscopy кпји се пдржава у Сан Себастијану (Шпанија) 

 

22. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је усвпјилп извещтај са службенпг пута прпф. др Никпле Кпоевића кпји 

је пд 1. дп 5. априла 2012. гпдине бправип у Бешу (Аустрија) где је ушествпвап у раду Радипнице п 

пблику спектралних линија у плазми. 

 

23. ташка 

 

Ппвпдпм дпписа дпц. др Драгана Речића кпји је ппставип питаое щта се сматра наушним 

радпм из пбласти Наставе физике, декан Факултета прпф. др Љубища Зекпвић је ппдсетип шланпве 

Већа да је дпнета пдлука да се за ту наушну пбласт наушним радпм сматра публикација пбјављена 

у шасппису са импакт фактпрпм пд најмаое 0.5. 

 

Седница је заврщена у 13 шаспва. 

 

Бепград, 27.4.2012.     ДЕКАН ФИЗИЧКПГ ФАКУЛТЕТА 

       Прпф. др Љубища Зекпвић, с.р. 

 


