ЗАПИСНИК
са VII седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане
у среду 27. априла 2016. године
Седници присуствује 53 члана Изборног и Наставно-научног већа.
Службено одсутни:

проф. др Милорад Кураица

Оправдано одсутни:

проф. др Илија Марић
проф. др Јован Пузовић
проф. др Ђорђе Спасојевић
проф. др Андријана Жекић
доц. др Саша Дмитровић
доц. др Сава Галијаш
доц. др Михајло Ваневић
Марјан Ћирковић

Неоправдано одсутни:

доц. др Владимир Миљковић

Декан Физичког факултета проф. др Јаблан Дојчиловић отворио је седницу у 11:15 часова
минутом ћутања у помен недавно преминулом професору др Ивану Аничину.
Затим је предложио следећи
Дневни ред
1. Усвајање Записника са VI седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета.
Изборно веће
2. Усвајање извештаја Комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област Примењена физика
Наставно-научно веће
3. Усвајање Извештаја Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду
докторске дисертације и одређивање ментора за:
a) БОЈАНУ БЛАГОЈЕВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под називом:
„ТЕОРИЈСКА ПРЕДВИЂАЊА ГУБИТАКА ЕНЕРГИЈЕ ВИСОКО ЕНЕРГИЈСКИХ ЧЕСТИЦА У КВАРК-ГЛУОНСКОЈ
ПЛАЗМИ“
b) СУЗАНУ ПУТНИКОВИЋ, дипломираног метеоролога, која је пријавила докторску дисертацију под називом:
„ОБЈЕКТИВНА КЛАСИФИКАЦИЈА АТМОСФЕРСКЕ ЦИРКУЛАЦИЈЕ ИЗНАД СРБИЈЕ“
4. Одређивање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације за:
5. СЊЕЖАНУ ДУПЉАНИН, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом:
„ПРИМJЕНА МЕТОДЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ РОЈЕВА ЗА ДОБИЈАЊЕ КОМПЛЕТНИХ СКУПОВА ПРЕСЈЕКА И
ТРАНСПОРТНИХ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА АЗОТ СУБОКСИД, ТЕТРАФЛУОРОЕТАН И ДИМЕТИЛ ЕТАР“
6. Усвајање Извештаја Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређивање Комисије за одбрану
дисертације за:
a) ТАТЈАНУ АГАТОНОВИЋ-ЈОВИН, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под
називом: „ПРЕЦИЗНО МЕРЕЊЕ НАРУШЕЊА СР СИМЕТРИЈЕ У РАСПАДУ Bs→J/ ψφ У АТЛАС ЕКСПЕРИМЕНТУ“
7. Усвајање пријављене теме за израду мастер рада, одређивање руководиоца и Комисије за одбрану рада за:
a) ФИЛИПА КИЛИБАРДУ, студента мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, који је
пријавио мастер рад под називом: „МЕРЕЊЕ ЕНЕРГИЈСКИХ НИВОА ПОЈЕДИНАЧНИХ МОЛЕКУЛА (СЛУЧАЈ
МОЛЕКУЛА САЛЕНА)“
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b)

МАРИЈУ ЈАНКОВИЋ, студента мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална физика, која је
пријавила мастер рад под називом: „НОВА ПЕРИОДИЧНА РЕШЕЊА У ПРОБЛЕМУ ТРИ ТЕЛА“ (New periodic
solutions of the three-body problem)
c) ГОРАНА РАКИНА, студента мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска физика, који је
пријавио мастер рад под називом: „АКУСТИЧКА АНАЛИЗА ПРОПАГАЦИЈЕ ЗВУЧНИХ ТАЛАСА У
КОНФИГУРАЦИЈАМА ЗАТВОРЕНИХ СИСТЕМА“
8. Питања наставе, науке и финансија.
9. Захтеви за одобрење одсуства.
10. Усвајање извештаја са службених путовања.
11. Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу.
12. Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.

Пошто је предложени Дневни ред усвојен без примедаба, прешло се на
1. тачку
Усвојен је Записник са VI седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета.
Изборно веће
2. тачка
Усвојен је Извештај Комисије за избор и утврђен предлог о избору др РАСТКА ВАСИЛИЋА у
звање ванредног професора за ужу научну област Примењена физика.
Наставно-научно веће
3. тачка
Усвојен је Извештај Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за
израду докторске дисертације и одређен ментор за:
c) БОЈАНУ БЛАГОЈЕВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију
под називом: „ТЕОРИЈСКА ПРЕДВИЂАЊА ГУБИТАКА ЕНЕРГИЈЕ ВИСОКО ЕНЕРГИЈСКИХ
ЧЕСТИЦА У КВАРК-ГЛУОНСКОЈ ПЛАЗМИ“
Ментор:
др Магдалена Ђорђевић, виши научни сарадник ИФ
d) СУЗАНУ ПУТНИКОВИЋ, дипломираног метеоролога, која је пријавила докторску
дисертацију под називом: „ОБЈЕКТИВНА КЛАСИФИКАЦИЈА АТМОСФЕРСКЕ ЦИРКУЛАЦИЈЕ
ИЗНАД СРБИЈЕ“
Ментор:
др Ивана Тошић, ванредни професор ФФ
4. тачка
Одређена је Комисија за преглед и оцену докторске дисертације за:
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a) СЊЕЖАНУ ДУПЉАНИН, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију
под називом: „ПРИМJЕНА МЕТОДЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ РОЈЕВА ЗА ДОБИЈАЊЕ КОМПЛЕТНИХ
СКУПОВА ПРЕСЈЕКА И ТРАНСПОРТНИХ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА АЗОТ СУБОКСИД,
ТЕТРАФЛУОРОЕТАН И ДИМЕТИЛ ЕТАР“
Комисија:
др Оливера Шашић, редовни професор Саобраћајног факултета
др Зоран Љ. Петровић, научни саветник ИФ
др Срђан Буквић, редовни професор ФФ
др Горан Попарић, ванредни професор ФФ
5. тачка
Усвојен је Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређена Комисија
за одбрану дисертације за:
a) ТАТЈАНУ АГАТОНОВИЋ-ЈОВИН, дипломираног физичара, која је предала докторску
дисертацију под називом: „ПРЕЦИЗНО МЕРЕЊЕ НАРУШЕЊА СР СИМЕТРИЈЕ У РАСПАДУ
Bs→J/ ψφ У АТЛАС ЕКСПЕРИМЕНТУ“
Комисија:
др Љиљана Симић, научни саветник ИФ
др Маја Бурић, редовни професор ФФ
др Марија Димитријевић, ванредни професор ФФ
др Јелена Крстић, научни саветник ИФ
6. тачка
Усвојена је пријављена тема за израду мастер рада, одређен руководилац и Комисија за
одбрану рада за:
a) ФИЛИПА КИЛИБАРДУ, студента мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална
физика, који је пријавио мастер рад под називом: „МЕРЕЊЕ ЕНЕРГИЈСКОГ НИВОА
ПОЈЕДИНАЧНИХ МОЛЕКУЛА (СЛУЧАЈ МОЛЕКУЛА САЛЕНА)“
Комисија:
др Иван Белча, редовни професор ФФ, руководилац рада
др Стеван Стојадиновић, венредни професор ФФ
др Зоран Поповић, доцент ФФ
b) МАРИЈУ ЈАНКОВИЋ, студента мастер студија физике, смер Теоријска и експериментална
физика, која је пријавила мастер рад под називом: „НОВА ПЕРИОДИЧНА РЕШЕЊА У
ПРОБЛЕМУ ТРИ ТЕЛА“ (New periodic solutions of the three-body problem)
Комисија:
др Вељко Дмитрашиновић, научни саветник ИФ, руководилац рада
др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор ФФ
др Душко Латас, доцент ФФ
c) ГОРАНА РАКИНА, студента мастер студија физике, смер Примењена и компјутерска
физика, који је пријавио мастер рад под називом: „АКУСТИЧКА АНАЛИЗА ПРОПАГАЦИЈЕ
ЗВУЧНИХ ТАЛАСА У КОНФИГУРАЦИЈАМА ЗАТВОРЕНИХ СИСТЕМА“
Комисија:
др Зоран Николић, доцент, руководилац рада
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проф. др Бећко Касалица
др Милош Бургер
7. тачка
Питања науке
Продекан за науку проф. др Воја Радовановић је обавестио чланове Већа да се и даље не зна
шта ће бити са расписаним Конкурсом за научно-истраживачке пројекте. Постоје неке
информације да ће Влада на данашњој седници донети одлуку о поништавању Конкурса, али је
питање да ли ће у условима следећег конкурса бити уважене примедбе научне заједнице. Постоји
и проблем са категоризацијом младих истраживача које Физички факултет подржава у свом
захтеву да буду категорисани по оствареним научним резултатима, али није сигурно да ли ће тај
услов моћи да се промени сада када је Конкурс већ у току. Затим је, на предлог продекана, донета
одлука да Наставно-научно веће свим научницима и истраживачима одобри учешће на Конкурсу,
а декан је овлашћен да им изда одлуку о одбрењу.
Наставно-научно веће је утврдило предлог чланова матичних научних одбора Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и то:
За члана Матичног научног одбора за физику предложени су:
- проф. др Маја Бурић
- проф. др Владимир Милосављевић
- проф. др Стеван Стојадиновић
За члана Матичног научног одбора за геонауке и астрономију предложен је проф. др Лазар
Лазић. За члана Матичног научног одбора за материјале и хемијске технологије предложена је
проф. др Иванка Милошевић, а за члана Матичног научног одбора за електронику,
телекомуникације и информационе технлологије предложен је проф. др Иван Белча.
Центар за квантну теоријску физику Физичког факултета је на седници 26. априла 2016. године
утврдило свој предлог члана Матичног научног одбора за физику и то проф. др Милана
Дамњановића.
Наставно-научно веће је затим утврдило предлог чланова руководећих органа и тела Друштва
физичара Србије за мандатни период 2016 – 2020 година и то:
- проф. др Јаблана Дојчиловића за члана Управног одбора ДФС-а,
- проф. др Татјану Вуковић, за председника Одељења за високо образовање и науку
ДФС-а,
- проф. др Ивана Дојчиновића за председника Друштва физичара Србије.
Питања наставе
Продекан за наставу доц. др Славица Малетић обавестила је чланове Већа да ће у суботу 7.
маја 2016. године у термину од 10 до 18 часова бити одржана Отворена врата Физичког факултета.
Посетиоци, првенствено матуранти гимназија и средњих стручних школа заинтересовани за
студије физике или метеорологије, моћи ће да посете наше лабораторије и погледају неке
интересантне експерименте, а у физичком амфитеатру ће бити одржана научно-популарна
предавања.
Продекан доц. др Славица Малетић је обавестила наставнике да сви усмени испити у овој
школској години морају бити одржани до краја септембра, а оцене унете у базу. Такође је
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замолила шефове катедара да одрже састанке и доставе распоред наставника за зимски семестар
наредне школске године најкасније до краја јуна месеца.
8. тачка
Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства следећим наставницима и сарадницима:
a) Светиславу Мијатовићу и Филипу Маринковићу у периоду од 28. априла до 2. маја 2016.
године ради учешћа на „Приматијади“ која ће се одржати у Албени (Бугарска)
b) Јелени Пајовић у периоду од 1. маја до 1. августа 2016. године ради стручног усавршавања
на синхротрону „Soleil“ у Сент Обину (Француска)
c) проф. др Јаблану Дојчиловићу, проф. др Мићи Митровићу и проф. др Андријани Жекић у
периоду од 12. до 14. маја 2016. године ради учешћа на 24. Републичком семинару о
настави физике који се одржава на Златибору
d) проф. др Иванки Милошевић и проф. др Милану Дамњановићу у периоду од 22. до 29.
маја 2016. године ради студијског боравка у Лабораторији за танке филмове
Аристотеловог универзитета у Солуну (Грчка)
e) проф. др Братиславу Обрадовићу и др Горану Сретеновићу у периоду од 12. до 16 јула
2016. године ради учешћа на конференцији „23rd Europhysics Conference on Atomic and
Molecular Physics of Ionized Gases (ESCAMPIG)“ која се одржава у Братислави (Словачка)
f) проф. др Милораду Кураици, проф. др Братиславу Обрадовићу, др Горану Сретеновићу и
Весни Ковачевић у периоду од 11. до 16. септембра 2016. године ради учешћа на
конференцији „The 15th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma
Chemistry (Hakone XV)“ која се одржава у Брну (Чешка)
9. тачка
Наставно-научно веће је усвојило извештај са службеног пута и то:
a) проф. др Владимира Милосављевића који је у периоду од 6. до 14. априла 2016. године
учествовао у раду конференције „3rd International Workshop on Plasma for Cancer
Treatment“ која је одржана у Вашингтону (САД)
b) др Милоша Бургера који је у периоду од 3. до 8. априла 2016. године био на студијком
боравку на Институту за квантну оптику Лајбниц универзитета у Хановеру (Немачка)
Седница је завршена у 12:20 часова.

Београд, 9.5.2016.

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

