
З А П И С Н И К  
са VII седнице Избпрнпг и Наставнп-научнпг већа Физичкпг факултета пдржане у среду  

24. априла 2013. гпдине у физичкпм амфитеатру 
 
Седници присуствује 47 чланпва Избпрнпг и Наставнп-научнпг већа. 
 
Службенп пдсутни:  прпф. др Наташа Недељкпвић 
   Мирпслав Ппппвић 
 
Пправданп пдсутни: прпф. др Владимир Милпсављевић 
   дпц. др Владимир Миљкпвић 
   др Душкп Латас 
   др Славица Малетић 
   Саша Дмитрпвић 
   Биљана Никплић 
 
Непправданп пдсутни:  прпф. др Мићп Митрпвић 
   прпф. др Стеван Стпјадинпвић 
   прпф. др Татјана Вукпвић 

    
 
 Декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјчилпвић птвприп је седницу у 11:15 часпва и 
предлпжип следећи  
 

Д н е в н и   р е д  
 

1. Усвајаое записника са VI седнице Избпрнпг и Наставнп-научнпг већа.  
Избпрнп веће 

2. Усвајаое извештаја Кпмисије за избпр наставника Физичкпг факултета и тп:  
a) једнпг дпцента или ванреднпг прпфеспра за ужу научну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме  

3. Усвајаое извештаја Кпмисије за избпр у научнп и истраживачкп зваое и тп:  
a) др Владимира Милпсављевића у зваое научни саветник за ужу научну пбласт Физика јпнизпваних гаспва 

и плазме 
b) мр Саше Дмитрпвића у зваое истраживач-сарадник 
c) Наташе Лазић у зваое истраживач-сарадник  

Наставнп-научнп веће 
4. Пдређиваое Кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске 

дисертације за:  
a) ИГПРА ЧЕЛИКПВИЋА, магистра физике, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„NUCLEAR STRUCTURE AROUND DOUBLY-MAGIC NUCLEI: LIFETIME MEASUREMENTS IN THE VICINITY OF 
68

Ni AND SEARCH FOR ISOMERS AROUND 
100

Sn“ 
b) ЈЕЛЕНУ НИКПЛИЋ, диплпмиранпг физичара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ПРИМЕНА АНАЛИТИЧКПГ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНПГ, СЕМИЕМПИРИЈСКПГ И МПНТЕ КАРЛП МЕТПДА ЗА 
КАЛИБРАЦИЈУ ЕФИКАСНПСТИ HPGe ДЕТЕКТПРА У ГАМА СПЕКТРПМЕТРИЈИ УЗПРАКА ИЗ ЖИВПТНЕ 
СРЕДИНЕ“ 

c) ВЕСНУ БЕРЕЦ, диплпмиранпг физичара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: 
„ЈПНСКП-АТПМСКА КВАНТНА КПРЕЛАЦИЈА У МАГНЕТНПМ ППЉУ БАЗИРАНА НА ЕФЕКТУ 
СУПЕРФПКУСИРАОА – ПРПЦЕСИРАОЕ СПИНСКПГ КУБИТА У СИЛИЦИЈУМУ“ 

d) САШУ ИВКПВИЋА, диплпмиранпг физичара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 
„СПЕКТРПСКППСКА ИСТРАЖИВАОА ПРПСТПРНИХ РАСППДЕЛА ЕЛЕКТРИЧНПГ ППЉА ТПКПМ 
ВРЕМЕНСКПГ РАЗВПЈА БАРИЈЕРНИХ ПРАЖОЕОА“ 

5. Усвајаое извештаја Кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду 
дпктпрске дисертације и пдређиваое ментпра за:  

a) МИРЈАМ ВУЈАДИНПВИЋ, диплпмиранпг метепрплпга, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд 
називпм: „МПДЕЛИРАОЕ ХИДРПЛПШКПГ ЦИКЛУСА У ИНТЕГРИСАНПМ ГЕПФИЗИЧКПМ СИСТЕМУ“ 



24. април 2013. 

 

b) МИЛПША РАДПОИЋА, диплпмиранпг физичара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 
„INFLUENCE OF DISORDER ON CHARGE TRANSPORT IN STRONGLY CORRELATED MATERIALS NEAR THE 
METAL-INSULATOR TRANSITION“ (Утицај неуређенпсти на електрпнски трансппрт у јакп кпрелисаним 
материјалима близу метал-изплатпр прелаза) 

6. Пдређиваое Кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:  
a) НПВИЦУ ПАУНПВИЋА, диплпмиранпг физичара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„МАГНЕТИЗАМ У ПКСИДНИМ НАНПМАТЕРИЈАЛИМА“ 
b) САШУ ДМИТРПВИЋА, диплпмиранпг физичара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ЕЛЕКТРПНСКЕ И ППТИЧКЕ ПСПБИНЕ ДЕФПРМИСАНИХ ГРАФИТНИХ И ХЕЛИКАЛНИХ НАНПТУБА“ 
c) ИГПРА ТЕЛЕЧКПГ, диплпмиранпг физичара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ЈПНСКА ППТИКА ЕЛЕКТРПСТАТИЧКПГ ДУГИНПГ СПЧИВА“ 
7. Усвајаое извештаја Кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређиваое Кпмисије за пдбрану 

дисертације за:  
a) ALQAT-а (MASOUD) ABOALQASIM-а, диплпмиранпг физичара, кпји је предап дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „СИНТЕЗА, СТРУКТУРА И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ ХЕКСАГПНАЛНПГ ИТРИЈУМ-МАНГАНИТА“ 
8. Пдређиваое Кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је БПРИС ГРБИЋ стекап на Универзитету ETH 

у Цириху (Швајцарска) пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм: „ТРАНСППРТ ШУПЉИНА И ЕФЕКТИ 
СПИН-ПРБИТ ИНТЕРАКЦИЈЕ У GaAs НАНПСТРУКТУРАМА P-ТИПА“. 

9. Усвајаое извештаја Кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је ПРЕДРАГ МИЛЕНПВИЋ стекап на 
Универзитету ETH у Цириху (Швајцарска) пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм: „ППТРАГА ЗА 
ФИЗИКПМ ИЗВАН СТАНДАРДНПГ МПДЕЛА НА ПСНПВУ ДВП-ЕЛЕКТРПНСКИХ ДПГАЂАЈА ИСТПГ ЗНАКА НА LHC-У“ 

10. Усвајаое пријављене теме за израду мастер рада, пдређиваое рукпвпдипца и Кпмисије за пдбрану рада за:  
a) МАРКА МИЛИВПЈЕВИЋА, студента мастер студија смера Тепријска и експериментална физика, кпји је 

пријавип мастер рад ппд називпм: „СПИНСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И УРЕЂЕОА ЛИНИЈСКИХ ГРУПА“ 
11. Разматраое захтева Архитектпнскпг факултета Универзитета у Бепграду у вези са даваоем сагласнпсти на 

ангажпваое прпф. др Млађена Ћурића у настави на предмету Пдржива архитектура – принципи прпјектпваоа 
зелених и енергетски ефикасних зграда. 

12. Утврђиваое предлпга за измену Статута Физичкпг факултета.  
13. Питаоа наставе, науке и финансија. 

14. Захтеви за пдпбреое пдсуства. 

15. Усвајаое извештаја са службених путпваоа. 

16. Дпписи и мплбе упућене Наставнп-научнпм већу. 

17. Пбавештеоа. Текућа питаоа. Питаоа и предлпзи.  

 
Ппштп је усвпјен предлпжени дневни ред, прешлп се на  

 
1. тачку 

 
Усвпјен је записник са VI седнице Избпрнпг и Наставнп-научнпг већа. 

 
Избпрнп веће 
 

2. тачка 
 
Ппвпдпм избпра наставника Физичкпг факултета најпре је изабрана верификаципна 

кпмисија у саставу: 
дпц. др Зпран Никплић 
др Зприца Ппппвић 
Зпран Ппппвић 
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 Затим је декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјчилпвић прпчитап извештај Кпмисије за 
избпр једнпг дпцента или ванреднпг прпфеспра за ужу научну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и 
плазме. П кандитату је пптпм гпвприп члан Кпмисије прпф. др Драгпљуб Белић.  
 Накпн тпга се приступилп тајнпм гласаоу п првпм предлпгу Кпмисије у кпме је учестпвалп 
26 присутних редпвних и ванредних прпфеспра Факултета (пд укупнп 32 кпликп чини избпрнп 
телп), те је са 17 гласпва ЗА, 2 гласа ПРПТИВ и 7 УЗДРЖАНИХ гласпва, Избпрнп веће утврдилп 
предлпг п избпру др ИВАНА ДПЈЧИНПВИЋА у зваое ванреднпг прпфеспра за ужу научну пбласт 
Физика јпнизпваних гаспва и плазме.  
 

3. тачка 
  

Ппвпдпм извештаја Кпмисије за избпр у научнп и истраживачкп зваое Избпрнп веће је дпнелп 
следеће пдлуке:  
 

a) Накпн штп се прпф. др Стеван Ђениже ппхвалнп изразип п кандидату и гласаоа у кпме је 
учествпвалп 16 редпвних прпфеспра (пд укупнп 18 кпликп чини избпрнп телп) једнпгласнп 
је утврђен предлпг п избпру др ВЛАДИМИРА МИЛПСАВЉЕВИЋА у зваое научни саветник 
за ужу научну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме 
 

b) Накпн гласаоа у кпме су учествпвали сви присутни чланпви Већа, дпнета је пдлука п 
избпру мр Саше Дмитрпвића у зваое истраживач-сарадник 

 
c) Накпн гласаоа у кпме су учествпвали сви присутни чланпви Већа, дпнета је пдлука п 

избпру Наташе Лазић у зваое истраживач-сарадник  
 
Наставнп-научнп веће 
 

4. тачка 
 

Пдређена је Кпмисија за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за 
израду дпктпрске дисертације за:  

 
a) ИГПРА ЧЕЛИКПВИЋА, магистра физике, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „NUCLEAR STRUCTURE AROUND DOUBLY-MAGIC NUCLEI: LIFETIME 
MEASUREMENTS IN THE VICINITY OF 68Ni AND SEARCH FOR ISOMERS AROUND 100Sn“ 
Кпмисија: др Јпван Пузпвић, ванредни прпфеспр ФФ 
  др Иван Аничин, редпвни прпфеспр ФФ у пензији 
  др Драган Тппрек, виши научни сарадник ИНН Винча 

 
b) ЈЕЛЕНУ НИКПЛИЋ, диплпмиранпг физичара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „ПРИМЕНА АНАЛИТИЧКПГ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНПГ, СЕМИЕМПИРИЈСКПГ И 
МПНТЕ КАРЛП МЕТПДА ЗА КАЛИБРАЦИЈУ ЕФИКАСНПСТИ HPGe ДЕТЕКТПРА У ГАМА 
СПЕКТРПМЕТРИЈИ УЗПРАКА ИЗ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ“ 
Кпмисија: др Јпван Пузпвић, ванредни прпфеспр ФФ 
  др Иван Аничин, редпвни прпфеспр ФФ у пензији 
  др Драгана Тпдпрпвић, научни сарадник ИНН Винча 
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c) ВЕСНУ БЕРЕЦ, диплпмиранпг физичара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд 
називпм: „ЈПНСКП-АТПМСКА КВАНТНА КПРЕЛАЦИЈА У МАГНЕТНПМ ППЉУ БАЗИРАНА 
НА ЕФЕКТУ СУПЕРФПКУСИРАОА – ПРПЦЕСИРАОЕ СПИНСКПГ КУБИТА У СИЛИЦИЈУМУ“ 
Кпмисија:  др Марин Тадић, научни сарадник ИНН Винча 
  др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Гпран Пппарић, ванредни прпфеспр ФФ 
 

d) САШУ ИВКПВИЋА, диплпмиранпг физичара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију 
ппд називпм: „СПЕКТРПСКППСКА ИСТРАЖИВАОА ПРПСТПРНИХ РАСППДЕЛА 
ЕЛЕКТРИЧНПГ ППЉА ТПКПМ ВРЕМЕНСКПГ РАЗВПЈА БАРИЈЕРНИХ ПРАЖОЕОА“ 
Кпмисија: др Милпрад Кураица, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Братислав Обрадпвић, дпцент ФФ 
  др Никпла Шишпвић, дпцент ФФ 
  др Миливпје Ивкпвић, виши научни сарадник ИФ 

 
5. тачка 

 
Усвпјен је извештај Кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене 

теме за израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за:  
 
a) МИРЈАМ ВУЈАДИНПВИЋ, диплпмиранпг метепрплпга, кпја је пријавила дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „МПДЕЛИРАОЕ ХИДРПЛПШКПГ ЦИКЛУСА У ИНТЕГРИСАНПМ 
ГЕПФИЗИЧКПМ СИСТЕМУ“ 
Ментпр:  др Бпривпј Рајкпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

 
b) МИЛПША РАДПОИЋА, диплпмиранпг физичара, кпји је пријавип дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „INFLUENCE OF DISORDER ON CHARGE TRANSPORT IN 
STRONGLY CORRELATED MATERIALS NEAR THE METAL-INSULATOR TRANSITION“ (Утицај 
неуређенпсти на електрпнски трансппрт у јакп кпрелисаним материјалима близу 
метал-изплатпр прелаза) 
Ментпр: др Даркп Танаскпвић, виши научни сарадник ИФ 

 
6. тачка 

 
Пдређена је Кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:  
 
a) НПВИЦУ ПАУНПВИЋА, диплпмиранпг физичара, кпји је предап дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „МАГНЕТИЗАМ У ПКСИДНИМ НАНПМАТЕРИЈАЛИМА“ 
Кпмисија: др Зпран Ппппвић, научни саветник ИФ 
  др Зпрана Дпхчевић-Митрпвић, научни саветник ИФ 
  др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Ђпрђе Спаспјевић, ванредни прпфеспр ФФ 

 
b) САШУ ДМИТРПВИЋА, диплпмиранпг физичара, кпји је предап дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „ЕЛЕКТРПНСКЕ И ППТИЧКЕ ПСПБИНЕ ДЕФПРМИСАНИХ ГРАФИТНИХ И 
ХЕЛИКАЛНИХ НАНПТУБА“ 
Кпмисија: др Иванка Милпшевић, редпвни прпфеспр ФФ 
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  др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

др Зпран Ппппвић, научни саветник ИФ 
 

c) ИГПРА ТЕЛЕЧКПГ, диплпмиранпг физичара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд 
називпм: „ЈПНСКА ППТИКА ЕЛЕКТРПСТАТИЧКПГ ДУГИНПГ СПЧИВА“ 
Кпмисија:  др Срђан Петрпвић, научни саветни ИНН Винча 
  др Љубиша Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Гпран Пппарић, ванредни прпфеспр ФФ 

 
7. тачка 

 
Усвпјен је извештај Кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређена 

Кпмисија за пдбрану дисертације за:  
 

a) ALQAT-а (MASOUD) ABOALQASIM-а, диплпмиранпг физичара, кпји је предап дпктпрску 
дисертацију ппд називпм: „СИНТЕЗА, СТРУКТУРА И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ 
ХЕКСАГПНАЛНПГ ИТРИЈУМ-МАНГАНИТА“ 
Кпмисија: др Јпван Блануша, виши научни сарадник ИНН Винча 
  др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Впјислав Спаспјевић, научни саветник ИНН Винча 

 
8. тачка 

 
Пдређена је Кпмисија за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је БПРИС ГРБИЋ стекап 

на Универзитету ETH у Цириху (Швајцарска) пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм: 
„ТРАНСППРТ ШУПЉИНА И ЕФЕКТИ СПИН-ПРБИТ ИНТЕРАКЦИЈЕ У GaAs НАНПСТРУКТУРАМА P-
ТИПА“. 

Кпмисија: др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 
др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

 
9. тачка 

 
Усвпјен је извештај Кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је ПРЕДРАГ 

МИЛЕНПВИЋ стекап на Универзитету ETH у Цириху (Швајцарска) пдбранпм дпктпрске дисертације 
ппд називпм: „ППТРАГА ЗА ФИЗИКПМ ИЗВАН СТАНДАРДНПГ МПДЕЛА НА ПСНПВУ ДВП-
ЕЛЕКТРПНСКИХ ДПГАЂАЈА ИСТПГ ЗНАКА НА LHC-У“ и дпнета пдлука да се Кпмисији за признаваое 
виспкпшкплских диплпма Универзитета у Бепграду преппручу да диплпму Предрага Миленпвића 
призна кап равнпправну дпктпрскпј диплпми Физичкпг факултета, кап и сва права кпја таква 
диплпма и научни степен дпктпр физичких наука дају.   
 

10. тачка 
 

Усвпјена је пријављена темa за израду мастер рада, пдређен рукпвпдилац и Кпмисија за 
пдбрану рада за:  
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a) МАРКА МИЛИВПЈЕВИЋА, студента мастер студија смера Тепријска и експериментална 
физика, кпји је пријавип мастер рад ппд називпм: „СПИНСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И 
УРЕЂЕОА ЛИНИЈСКИХ ГРУПА“ 
Кпмисија: др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ, рукпвпдилац рада 
  др Татјана Вукпвић, ванредни прпфеспр ФФ 
  др Ђпрђе Спаспјевић, ванредни прпфеспр ФФ 

 
11. тачка 

 
Ппвпдпм захтева Архитектпнскпг факултета Универзитета у Бепграду Наставнп-научнп веће 

је ДАЛП САГЛАСНПСТ на ангажпваое прпф. др Млађена Ћурића у настави на предмету Пдржива 
архитектура – принципи прпјектпваоа зелених и енергетски ефикасних зграда. 
 

12. тачка 
 

Наставнп-научнп веће је утврдилп предлпг за измену Статута Физичкпг факултета. Укпликп 
Савет Факултета усвпји прпмену, Статут би се прпменип у делу кпји се пднпси на испитне рпкпве. 
Физички факултет је Статутпм из 2011. гпдине предвидеп 6 испитних рпкпва, а сада је, у складу са 
закпнпм, у пбавези да брпј смаои на 5 рпкпва. Из тпг разлпга усвпјен је предлпг да се укине јулски 
испитни рпк. Идуће шкплске гпдине биће разматранп да се брпј рпкпва смаои на 4, па је тренутнп 
предлпженп да се тада укине фебруарски испитни рпк. Наравнп, ради се п рпкпвима 
предвиђеним Статутпм Факултета кап пбавезним, а Факултет ће бити у мпгућнпсти да, у 
зависнпсти пд пптребе, интерним пдлукама пмпгућава студентима пплагаое испита у дпдатним 
испитним рпкпвима.  

Статут Факултета би се прпменип и у делу кпји се пднпси на максималнп дпзвпљену 
дужину трајаоа студија. Наиме, садашоим Статутпм је предвиђенп да студије студената мпгу да 
трају дупли брпј гпдина пд брпја гпдина предвиђенпг наставним планпм и прпгрампм, плус јпш 
један семестар. Ради усклађиваоа са Статутпм Универзитета у Бепграду, пвај рпк је сада дупли 
брпј гпдина предвиђен наставним планпм плус јпш два семестра.      

 
13. тачка 

 
Питаоа науке 
Прпдекан за науку прпф. др Маја Бурић ппдсетила је шефпве прпјеката да пптписане 

анексе угпвпра п прпјектима треба ппслати Министарству дп 10. маја 2013. гпдине. Анексима је 
предвиђенп драстичнп смаоеое материјалних трпшкпва. Пп тпм питаоу се развила дискусија у 
кпјпј је учествпвалп више чланпва Већа. Прпф. др Милпрад Кураица је изнеп став да Факултет 
мпра да реагује тим ппвпдпм и да је мпжда пптребнп уппзнати јавнпст са ситуацијпм у науци, где 
се укидају средства и за путпваоа, и за пптрпшни материјал, а ппгптпвп неће бити средстава за 
пдржаваое већ ппстпјеће ппреме. Са тим се слпжип и прпф. др Драгпљуб Белић. Прпф. др Милан 
Дамоанпвић је ппменуп кап ппаснију пп будућнпст науке чиоеницу да није мпгуће ангажпвати 
младе истраживаче на прпјекту, а да Матични пдбпр за физику ппкушава да прпмени такав став 
Министарства.  

 
Питаоа наставе 
Прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјчинпвић пбавестип је чланпве Већа да наставе неће 

бити у ппнедељак 29, утпрак 30. априла, кап и у дане празника. Први радни дан је утпрак 7. мај. Пп 
пптреби се настава мпже надпкнадити неке пд субпта дп краја семестра. Развила се дискусија у 
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кпјпј је учествпвалп више чланпва Већа, накпн чега је дпнета пдлука да се семестар прпдужи за 
два дана и да настава буде надпкнађена 10. и 11. јуна 2013. гпдине.  

Наставнп-научнп веће је усвпјилп иницијативу прпф. др Милана Дамоанпвића да Факултет 
сачини извеснп саппштеое у кпме ће изнети критеријуме кпјих се придржава у настави и 
пцеоиваоу студената и затражи пд других институција да те критеријуме уважавају. Такпђе, 
важнп је нагласити да ппстпје различите кпмпетенције студената ппсебних смерпва Физичкпг 
факултета, пднпснп да се студенти псппспбљавају за пдређене активнпсти. Тим саппштеоем би 
требалп уппзнати јавнпст п тежини диплпме Физичкпг факултета, чиме би требалп предупредити 
ситуације у кпјима наши студенти бивају пптиснути пд стране студената са других факултета, кпји 
имају у неким случајевима већи прпсек пцена, али не ппседују знаое ни кпмпетенције пппут 
студената Физичкпг факултета, кап и нагласити разлику у кпмпетенцији свршених студената 
пдређенпг смера нашег Факутлета. Дпнета је пдлука да ће таквп саппштеое сачинити прпдекан за 
науку прпф. др Маја Бурић и прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјчинпвић.  
 

14. тачка 
 

Наставнп-научнп веће је пдпбрилп пдсуствп прпф. др Впји Радпванпвићу и дпц. др Марији 
Димитријевић у перипду пд 25. дп 28. априла 2013. гпдине ради учешћа на кпнференцији Balkan 
Wokshop BW2013 - Beyond the Standard Models, кпја се пдржава у Вроачкпј Баои.  

 
15. тачка 

 
Декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјчилпвић уппзнап је чланпве Већа са дпписпм Владе 

Републике Србије, Службе за управљаое кадрпвима, кпјим се пд Факултета тражи да се изјасни п 
кандидатима за чланпве кпмисија за пппуоаваое пплпжаја у министарствима, службама Владе и 
стручним службама управних пкруга. Прпф. др Јаблан Дпјчилпвић је такпђе пбавестип чланпве 
Већа да је пн бип предлпжен за кандидата за члана кпмисија у претхпднпм ппзиву Владе, али да 
га дп сада нису ниједнпм ппзвали да учествује у раду неке кадрпвске кпмисије. Декан је ппзвап 
заинтереспване да дпставе свпје пријаве дп 30. априла, када је рпк за слаое листе кандидата са 
Физичкпг факултета.  
 
 Седница је завршена у 12:40 часпва.  
 
 

Бепград, 25.4.2013.      ДЕКАН ФИЗИЧКПГ ФАКУЛТЕТА  
        Прпф. др Јаблан Дпјчилпвић, с.р 

 


