ЗАПИСНИК
са VII седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета одржане
у среду 22. априла 2015. године
Седници присуствује 38 чланова Изборног и Наставно-научног већа.
Службено одсутни:

Мирослав Поповић

Оправдано одсутни:

проф. др Маја Бурић
проф. др Владимир Милосављевић
проф. др Иванка Милошевић
проф. др Дејан Јанц
проф. др Ђорђе Спасојевић
проф. др Ивана Тошић
проф. др Татјана Вуковић
доц. др Зоран Борјан
доц. др Владимир Ђурђевић
доц. др Сава Галијаш
доц. др Душко Латас
доц. др Зоран Николић
доц. др Зоран Поповић
доц. др Михајло Ваневић
мр Саша Ивковић
Биљана Николић

Неоправдано одсутни:

проф. др Милан Дамњановић
проф. др Мићо Митровић
доц. др Владимир Миљковић

Декан Факултета проф. др Јаблан Дојчиловић отворио је седницу у 13:15 часова и
предложио следећи
Дневни ред
1. Усвајање Записника са VI седнице Изборног и Наставно-научног већа.
Изборно веће
2. Разматрање предлога Катедре за примењену физику и метрологију у вези са расписивањем конкурса за избор
једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Примењена физика
3. Усвајање Извештаја Комисије за избор наставника Физичког факултета и то:
a) једног доцента за ужу научну област Примењена физика
4. Изјашњавање о подршци кандидату за ректора Универзитета у Београду са Листе евидентираних кандидата.
Наставно-научно веће
5. Одређивање Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду докторске
дисертације за:
a) ИРИНЕЛА ТАПАЛАГУ, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом:
„ИСПИТИВАЊЕ РЕГУЛАРНОСТИ ШТАРКОВОГ ШИРЕЊА КОД ИЗОЕЛЕКТРОНСКИХ НИЗОВА ЛИТИЈУМА И
НАТРИЈУМА“
6. Усвајање Извештаја Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме и одређивање
ментора за:
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a)

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

МИЛОША БУРГЕРА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом:
„ДИЈАГНОСТИКА И ЕФЕКТИ ЕКРАНИРАЊА ЛАСЕРСКИ-ИНДУКОВАНЕ ПЛАЗМЕ“
b) МИРЈАНЕ ВОЈНОВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под називом:
„КОЕФИЦИЈЕНТИ БРЗИНЕ ПОБУЂИВАЊА И ЈОНИЗАЦИЈЕ МОЛЕКУЛА CO И N2 ЕЛЕКТРОНИМА У ПРИСУСТВУ
ЕЛЕКТРИЧНИХ И МАГНЕТНИХ ПОЉА“
Одређивање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације за:
a) АНДРЕЈУ СТОЈИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом:
„АНАЛИЗА РАСПОДЕЛА И ДИНАМИКЕ ИСПАРЉИВИХ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА И АЕРОСОЛА У ТРОПОСФЕРИ:
ЛИДАР И МАСЕНА СПЕКТРОМЕТРИЈА“
Усвајање Извештаја Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређивање Комисије за одбрану
дисертације за:
a) АЛЕКСАНДРА МАТКОВИЋА, дипломираног инжењера електротехнике, који је предао докторску
дисертацију под називом: „ИСПИТИВАЊЕ ОПТИЧКИХ ОСОБИНА ГРАФЕНА ПОМОЋУ СПЕКТРОСКОПСКЕ
ЕЛИПСОМЕТРИЈЕ“
Одређивање Комисије за нострификацију докторске дипломе коју је РЕЉА ВАСИЋ стекао на Florida State
Universitu у Талахасију (САД) одбраном докторске дисертације под називом: „Transport and Dielekctric Studies of
Metallic, Semiconducting and Magnetic Materials and Devices“
Усвајање пријављене теме за израду мастер рада, одређивање руководиоца и Комисије за одбрану рада за:
a) КАТАРИНУ МИЛЕТИЋ, студента мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска физика, која је
пријавила мастер рад под називом: „ОПТИЧКИ СПЕКТРИ АЛУМИНИЈУМА ДОПИРАНОГ ЕЛЕМЕНТИМА
РЕТКИХ ЗЕМАЉА У ТОКУ ПЛАЗМЕНЕ ЕЛЕКТРОЛИТИЧКЕ ОКСИДАЦИЈЕ“
Извештај Комисије за евидентирање кандидата за декана Физичког факултета за мандатни период 2015 – 2018
година.
Питања наставе, науке и финансија.
Захтеви за одобрење одсуства.
Усвајање извештаја са службених путовања.
Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу.
Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.

Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на
1. тачку
Усвојен је Записник са VI седнице Изборног и Наставно-научног већа.
Изборно веће
2. тачка
На предлог Катедре за примењену физику и метрологију Изборно веће је донело одлуку о
расписивању конкурса за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област
Примењена физика.
Комисија:
др Љубиша Зековић, редовни професор ФФ
др Јаблан Дојчиловић, редовни професор ФФ
академик др Миљенко Перић, редовни професор Факул. за физ. хемију
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3. тачка
Поводом избора једног доцента за ужу научну област Примењена физика, најпре се о
кандидату врло похвално изразио члан комисије проф. др Љубиша Зековић. Затим се приступило
јавном гласању у коме су учестовали редовни професори, ванредни професори и доценти, те је са
32 гласа ЗА и 2 УЗДРЖАНА гласа утврђен предлог за избор др МИРЈАНЕ САРВАН у звање доцента за
ужу научну област Примењена физика.
4. тачка
Изборно веће се изјаснило о Листи евидентираних кандидата за избор ректора Београдског
универзитета, те је једногласно своју подршку дало кандидату др ВЛАДИМИРУ БУМБАШИРЕВИЋУ,
редовном професору Медицинског факултета Универзитета у Београду.
Наставно-научно веће
5. тачка
Одређена је Комисија за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за
израду докторске дисертације за:
a) ИРИНЕЛА ТАПАЛАГУ, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под
називом: „ИСПИТИВАЊЕ РЕГУЛАРНОСТИ ШТАРКОВОГ ШИРЕЊА КОД ИЗОЕЛЕКТРОНСКИХ
НИЗОВА ЛИТИЈУМА И НАТРИЈУМА“
Комисија:
др Иван Дојчиновић, ванредни професор ФФ
др Јагош Пурић, професор емеритус ФФ
др Лука Поповић, научни саветник АОБ
др Стеван Ђениже, редовни професор ФФ
6. тачка
Усвојен је Извештај Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме и
одређен ментор за:
a) МИЛОША БУРГЕРА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под
називом: „ДИЈАГНОСТИКА И ЕФЕКТИ ЕКРАНИРАЊА ЛАСЕРСКИ-ИНДУКОВАНЕ ПЛАЗМЕ“
Ментор:
др Стеван Ђениже, редовни професор ФФ
b) МИРЈАНУ ВОЈНОВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију
под називом: „КОЕФИЦИЈЕНТИ БРЗИНЕ ПОБУЂИВАЊА И ЈОНИЗАЦИЈЕ МОЛЕКУЛА CO И N2
ЕЛЕКТРОНИМА У ПРИСУСТВУ ЕЛЕКТРИЧНИХ И МАГНЕТНИХ ПОЉА“
Ментор:
др Горан Попарић, ванредни професор ФФ
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7. тачка
Одређена је Комисија за преглед и оцену докторске дисертације за:
a) АНДРЕЈУ СТОЈИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под
називом: „АНАЛИЗА РАСПОДЕЛА И ДИНАМИКЕ ИСПАРЉИВИХ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА И
АЕРОСОЛА У ТРОПОСФЕРИ: ЛИДАР И МАСЕНА СПЕКТРОМЕТРИЈА“
Комисија:
др Драгољуб Белић, редовни професор ФФ
др Лазар Лазић, редовни професор ФФ
др Зоран Мијић, научни саветник ИФ
8. тачка
Усвојен је Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређена Комисија
за одбрану дисертације за:
a) АЛЕКСАНДРА МАТКОВИЋА, дипломираног инжењера електротехнике, који је предао
докторску дисертацију под називом: „ИСПИТИВАЊЕ ОПТИЧКИХ ОСОБИНА ГРАФЕНА
ПОМОЋУ СПЕКТРОСКОПСКЕ ЕЛИПСОМЕТРИЈЕ“
Комисија:
др Радош Гајић, научни саветник ИФ
др Иванка Милошевић, редовни професор ФФ
др Иван Белча, ванредни професор ФФ
др Зоран Радовић, редовни професор ФФ у пензији
9. тачка
Наставно-научно веће је одредило Комисију за нострификацију докторске дипломе коју је
РЕЉА ВАСИЋ стекао на Florida State Universitu у Талахасију (САД) одбраном докторске дисертације
под називом: „Transport and Dielekctric Studies of Metallic, Semiconducting and Magnetic Materials
and Devices“
Комисија:
др Јаблан Дојчиловић, редовни професор ФФ
др Ђорђе Спасојевић, ванредни професор ФФ
10. тачка
Усвојена је пријављена темa за израду мастер рада, одређен руководилац и Комисија за
одбрану рада за:
a) КАТАРИНУ МИЛЕТИЋ, студента мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска
физика, која је пријавила мастер рад под називом: „ОПТИЧКИ СПЕКТРИ АЛУМИНИЈУМА
ДОПИРАНОГ ЕЛЕМЕНТИМА РЕТКИХ ЗЕМАЉА У ТОКУ ПЛАЗМЕНЕ ЕЛЕКТРОЛИТИЧКЕ
ОКСИДАЦИЈЕ“
Комисија:
др Бећко Касалица, ванредни професор ФФ, руководилац рада
др Иван Белча, ванредни професор ФФ
др Стеван Стојадиновић, ванредни професор ФФ
11. тачка
Испред Комисије за евидентирање кандидата за декана Факултета за мандатни период 2015 –
2018 година, извештај је поднео проф. др Љубиша Зековић. Он је обавестио чланове Наставнонаучног већа да су три редовна професора дала своју сагласност за кандидатуру за декана
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Факултета за наредни мандатни период и то: проф. др Јаблан Дојчиловић, проф. др Милорад
Кураица и проф. др Лазар Лазић. Кандидати би требало да на наредној седници Већа изложе свој
план и програм.
12. тачка
Питања наставе
Продекан за наставу проф. др Иван Дојчиновић обавестио је чланове Већа да су сви програми
основних и мастер студија прошли акредитацију, а да су највероватније акредитоване и докторске
студије, али још увек нисмо добили званичне одлуке Комисије за акредитацију и проверу
квалитета. Следећи корак је промена Статута Факултета да би се он ускладио са новим наставним
плановима. Међутим, пре свих је потребно променити тачку 141, алинеју 2 Статута Факултета која
се односи на избор чланова Савета Факултета из редова чланова Наставно-научног већа и то тако
што би се избрисао део који се односи на структуру чланова, а остала би само реченица „Тринаест
чланова у Савету Факултета бира Наставно-научно веће“. Наставно-научно веће је једногласно
усвојило предлог продекана.
Питања финансија
Продекан за финансије обавестио је чланове Већа да је смењење плата за 10% оптеретило
рачун са сопственим средствима Факултета, те су она нешто смањена. Сопствена средства су
додатно смањена и због периода у години када су иначе проређене уплате школарина и других
студентских давања. Очекује се да се у септембру стање на рачуну нешто поправи.
Декан Факултета је обавестио чланове Већа да су шефови катедара предали извештаје о
обавезама наставника и сарадника у протеклом месецу и да је једина казнена мера спроведена
на зараду доц. др Владимира Миљковића и то 5% ради неоправданих изостанака са седница
Изборног и Наставно-научног већа, а 5% ради неодозивања на више позива на састанак које му је
руководство упутило, а ради договора о одржавању семинара и достављања неких неопходних
личних података.
13. тачка
Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства следећим наставницима и сарадницима:
a) проф. др Петру Аџићу у периоду од 22. до 25. априла 2015. године ради састанака
Колаборационог борда експеримента CMS у CERN-у који се одржавају у Женеви
(Швајцарска)
b) Филипу Маринковићу у периоду од 28. априла до 3. маја 2015. године ради учешћа на
Приматијади која се одржава у Шиофоку (Мађарска)
c) проф. др Маји Бурић у периоду од 29. априла до 1. маја 2015. године ради иницијалног
састанка COST акције “Quantum Space” који се одржава у Бриселу (Белгија)
d) проф. др Душану Поповићу у периоду од 11. до 23. маја 2015. године ради студијског
боравка на Sungkyunkwan University у Suwon-у (Јужна Кореја)
e) проф. др Братиславу Обрадовићу, Горану Сретеновићу и Весни Ковачевић у периоду од 23.
до 31. маја 2015. године ради учешћа на конференцији “The 11th Frontiers in Low
Temperature Plasma Diagnostics” (FLTPD) која се одржава у Porquerolles Island, Hyères, Var
(Француска)

14. тачка
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Наставно-научно веће је усвојило извештај са службеног путовања истраживача сарадника
Ивана Петронијевића који је у периоду од 9. до 13. марта 2015. године присуствовао
конференцији “Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials“ која је
одржана у Ситгесу (Шпанија).

Седница је завршена у 14:15 часова.

Београд, 28.4.2015.

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

