
З А П И С Н И К 
са III седнице Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета пдржане  

у среду 21. децембра 2011. гпдине 

 

Седници присуствује 44 шлана Наставнп-наушнпг већа.  

 
Пправданп пдсутни:  прпф. др Татјана Вукпвић 

   дпц. др Драган Речић 

   др Зприца Ппппвић 

   мр Весна Дамјанпвић 

   мр Саща Ивкпвић 

   мр Мирјана Сарван 

 

Непправданп пдсутни: прпф. др Маја Бурић 

   прпф. др Милан Кнежевић 

   прпф. др Иванка Милпщевић 

   прпф. др Милпрад Кураица 

   прпф. др Илија Марић 

   прпф. др Бпривпј Рајкпвић 

   дпц. др Марија Димитријевић 

   дпц. др Владимир Миљкпвић 

   мр Саща Дмитрпвић 

   мр Никпла Шищпвић 

 

 

 Декан Физишкпг факултета прпф. др Љубища Зекпвић птвприп је седницу у 11:15 шаспва и 

предлпжип следећи  

Д н е в н и   р е д 

1. Усвајаое записника са II седнице Наставнп-наушнпг већа.  

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

дисертације за: 

a) ЛИДИЈУ ТРАНДАФИЛПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „ФАБРИКАЦИЈА И ПСПБИНЕ НАНПЧЕСТИЧНИХ МЕТАЛА И ППЛУПРПВПДНИКА ДИСПЕРГПВАНИХ У 

ППЛИМЕРНИМ МАТРИЦАМА“ 

b) СЛПБПДАНА МАЛЕТИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„СИМПЛИЦИЈАЛНИ КПМПЛЕКСИ И КПМПЛЕКСНЕ МРЕЖЕ: УТИЦАЈ (ППД)СТРУКТУРА ВИШЕГ РЕДА НА 

КАРАКТЕРИСТИКЕ МРЕЖЕ“ 

3. Усвајаое извещтаја кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду 

дпктпрске дисертације и пдређиваое ментпра за:  

a) ДЕЈАНА МИЛИЋЕВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ФИЗИЧКЕ ПСПБИНЕ И РАДИЈАЦИПНП ПРПЦЕСИРАОЕ PLLA И HАp/PLLA КПМППЗИТНИХ БИПМАТЕРИЈАЛА“ 

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

a) МАРИЈУ МИТРПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ТЕХНП-СПЦИЈАЛНИХ МРЕЖА“ 

b) МИРЈАНУ САРВАН, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: „УТИЦАЈ 

ТЕРМИЧКПГ ТРЕТМАНА АЛУМИНИЈУМА НА ЛУМИНЕСЦЕНТНЕ ПСПБИНЕ АНПДНИХ ПКСИДНИХ СЛПЈЕВА“ 
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5. Усвајаое извещтаја кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређиваое кпмисије за пдбрану 

дисертације за: 

a) САОУ ТПШИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: „РАСЕЈАОЕ 

ЕЛЕКТРПНА СРЕДОИХ ЕНЕРГИЈА НА АТПМИМА ПЛПВА И СРЕБРА“ 

b) САОУ ЈАНИЋЕВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ДИНАМИКА ДВПДИМЕНЗИПНАЛНПГ ИЗИНГПВПГ МПДЕЛА У СЛУЧАЈНПМ ППЉУ“ 

6. Усвајаое извещтаја кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је ЧЕДПМИР ПЕТРПВИЋ стекап на 

Државнпм универзитету Флприде у Талахасију (САД) пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм: „П 

НЕППСТПЈАОУ МАГНЕТИЗМА У КВАЗИ 2D ИНТЕРМЕТАЛНИМ ТЕРНАРНИМ ЈЕДИОЕОИМА РЕТКИХ ЗЕМАЉА“ 

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

a) МИЛИЦУ АНДРЕЈИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила мастер рад ппд називпм: „ПДРЕЂИВАОЕ 

ПСНПВНИХ СТАОА ИЗПТППА МПЛЕКУЛА ВПДПНИКА ДИФУЗИПНПМ МЕТПДПМ“ 

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

за:  

a) СТЕФАНА БПГДАНПВИЋА, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпји је пријавип 

диплпмски рад ппд називпм: „ФПНПНИ У FеТе“ 

b) ПЛИВЕРА ЈПВАНПВИЋА, апсплвента физике, смер Ппщта физика, кпји је пријавип диплпмски рад ппд 

називпм: „ПБРАДА НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА П ФЛУИДИМА ПП ПРПГРАМИМА ЗА СРЕДОЕ ШКПЛЕ“ 

9. Разматраое захтева Ппљппривреднпг факултета Универзитета у Бепграду у вези са даваоем сагласнпсти на 

избпр др ВЛАДИМИРА ПАВЛПВИЋA у зваое редпвнпг прпфеспра за ужу наушну пбласт физика.  

10. Разматраое захтева Биплпщкпг факултета Универзитета у Бепграду у вези са даваоем сагласнпсти на 

ангажпваое др ИЛИЈЕ МАРИЋА за извпђеое наставе из предмета Филпзпфија прирпдних наука.  

11. Разматраое предлпга катедара и тп:  

a) Катедре за физику кпндензпванпг стаоа у вези са ппкретаоем ппступка за избпр једнпг редпвнпг 

прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика кпндензпване материје  

b) Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпване гаспве, плазму и квантну пптику у вези са ппкретаоем 

ппступка за избпр др Мпмира Милпсављевића у зваое редпвнпг прпфеспра на дпктпрским студијама 

физике 

c) Катедре за физику кпндензпванпг стаоа у вези са ппкретаоем ппступка за избпр једнпг дпцента за ужу 

наушну пбласт Физика кпндензпване материје 

d) Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпване гаспве, плазму и квантну пптику у вези са ппкретаоем 

ппступка за избпр др Милпща Вићића у зваое вищи наушни сарадник 

e) Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпване гаспве, плазму и квантну пптику у вези са прпдужеоем 

раднпг пднпса прпф. др Стевану Ђенижеу  

12. Усвјаое предлпга Финансијскпг плана за 2012. гпдину.  

13. Анализа наушних резултата и пбјављених публикаца у ппследое 3 гпдине – известилац дпц. др Зпран Никплић. 

14. Избпр шланпва жирија за дпделу Гпдищое награде Физишкпг факултета за наушни рад, жребпм из редпва 

редпвних прпфеспра. 

15. Дпнпщеое пдлуке п прганизацији Републишкпг семинара п настави физике. 

16. Питаоа наставе, науке и финансија. 

17. Захтеви за пдпбреое пдсуства. 

18. Усвајаое извещтаја са службених путпваоа. 

19. Дпписи и мплбе упућене Наставнп-наушнпм већу. 

20. Пбавещтеоа. Текућа питаоа. Питаоа и предлпзи.  

 

Ппщтп је усвпјен предлпжени дневни ред прещлп се на 
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1. ташку 

Усвпјен је записник са II седнице Наставнп-наушнпг већа.  

 

2. ташка 

 

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

дпктпрске дисертације за: 

a) ЛИДИЈУ ТРАНДАФИЛПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „ФАБРИКАЦИЈА И ПСПБИНЕ НАНПЧЕСТИЧНИХ МЕТАЛА И 

ППЛУПРПВПДНИКА ДИСПЕРГПВАНИХ У ППЛИМЕРНИМ МАТРИЦАМА“ 

Кпмисија: др Владимир Ђпкпвић, наушни саветник ИНН Винша 

  др Јаблан Дпјшилпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Натаща Недељкпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

 

b) СЛПБПДАНА МАЛЕТИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „СИМПЛИЦИЈАЛНИ КПМПЛЕКСИ И КПМПЛЕКСНЕ МРЕЖЕ: УТИЦАЈ 

(ППД)СТРУКТУРА ВИШЕГ РЕДА НА КАРАКТЕРИСТИКЕ МРЕЖЕ“ 

Кпмисија:  др Милан Рајкпвић, наушни саветник ИФ 

  др Суншица Елезпвић-Хачић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Владимир Миљкпвић, дпцент ФФ 

 

3. ташка 

 

Усвпјен је извещтај кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за 

израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за:  

a) ДЕЈАНА МИЛИЋЕВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „ФИЗИЧКЕ ПСПБИНЕ И РАДИЈАЦИПНП ПРПЦЕСИРАОЕ PLLA И HАp/PLLA 

КПМППЗИТНИХ БИПМАТЕРИЈАЛА“ 

Ментпр:  др Един Суљпврујић, наушни саветник ИНН Винша 

 

4. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за: 

a) МАРИЈУ МИТРПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ТЕХНП-СПЦИЈАЛНИХ МРЕЖА“ 

Кпмисија: др Бпсиљка Тадић, наушни саветник Института „Ј.Штефан“ у Љубљани 

  др Александар Белић, наушни саветник ИФ 

  др Суншица Елезпвић-Хачић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ 
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  др Милан Рајкпвић, наушни саветник ИФ 

  др Владимир Миљкпвић, дпцент ФФ 

 

b) МИРЈАНУ САРВАН, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „УТИЦАЈ ТЕРМИЧКПГ ТРЕТМАНА АЛУМИНИЈУМА НА ЛУМИНЕСЦЕНТНЕ ПСПБИНЕ 

АНПДНИХ ПКСИДНИХ СЛПЈЕВА“ 

Кпмисија: др Бећкп Касалица, дпцент ФФ 

  др Љубища Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Миљенкп Перић, редпвни прпфеспр Факулт. за физишку хемију 

 

5. ташка 

 

Усвпјен је извещтај кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређена кпмисија 

за пдбрану дисертације за: 

a) САОУ ТПШИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „РАСЕЈАОЕ ЕЛЕКТРПНА СРЕДОИХ ЕНЕРГИЈА НА АТПМИМА ПЛПВА И СРЕБРА“ 

Кпмисија: др Братислав Маринкпвић, наушни саветник ИФ 

  др Бранкп Предпјевић, дпцент ПМФ у Баопј Луци 

  др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Гпран Пппарић, дпцент ФФ 

 

b) САОУ ЈАНИЋЕВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „ДИНАМИКА ДВПДИМЕНЗИПНАЛНПГ ИЗИНГПВПГ МПДЕЛА У СЛУЧАЈНПМ 

ППЉУ“ 

Кпмисија: др Ђпрђе Спаспјевић, дпцент ФФ 

  др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Драгица Кнежевић, ванредни прпфеспр ПМФ Крагујевац 

 

6. ташка 

 

Усвпјен је извещтај кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је ЧЕДПМИР 

ПЕТРПВИЋ стекап на Државнпм универзитету Флприде у Талахасију (САД) пдбранпм дпктпрске 

дисертације ппд називпм: „П НЕППСТПЈАОУ МАГНЕТИЗМА У КВАЗИ 2D ИНТЕРМЕТАЛНИМ 

ТЕРНАРНИМ ЈЕДИОЕОИМА РЕТКИХ ЗЕМАЉА“ и дпнета пдлука да се предлпжи кпмисији за 

признаваое виспкпщкплских диплпма Универзитета у Бепграду да диплпму призна кап 

еквивалентну дпктпрскпј диплпми Физишкпг факултета, кап и сва права кпја таква диплпма и 

наушни степен дпктпр физишких наука дају.  
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7. ташка 

 

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

пдбрану рада за: 

a) МИЛИЦУ АНДРЕЈИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила мастер рад ппд називпм: 

„ПДРЕЂИВАОЕ ПСНПВНИХ СТАОА ИЗПТППА МПЛЕКУЛА ВПДПНИКА ДИФУЗИПНПМ 

МЕТПДПМ“ 

Кпмисија: дпц. др Гпран Пппарић, рукпвпдилац рада 

  прпф. др Татјана Вукпвић 

  Мирпслав Ппппвић 

 

8. ташка 

 

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

пдбрану рада за:  

a) СТЕФАНА БПГДАНПВИЋА, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, 

кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм: „ФПНПНИ У FеТе“ 

Кпмисија: др Зпран Ппппвић, рукпвпдилац рада 

  дпц. др Зпран Никплић 

  дпц. др Бпжидар Никплић 

 

b) ПЛИВЕРА ЈПВАНПВИЋА, апсплвента физике, смер Ппщта физика, кпји је пријавип 

диплпмски рад ппд називпм: „ПБРАДА НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА П ФЛУИДИМА ПП 

ПРПГРАМИМА ЗА СРЕДОЕ ШКПЛЕ“ 

Кпмисија: прпф. др Мићп Митрпвић, рукпвпдилац рада 

  дпц. др Андријана Жекић 

  мр Саща Ивкпвић 

 

9. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је ДАЛП САГЛАСНПСТ на избпр др ВЛАДИМИРА ПАВЛПВИЋ у зваое 

редпвнпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика на Ппљппривреднпм факултету Универзитета у 

Бепграду.  

 

10. ташка 

 

Нставнп-наушнп веће је ДАЛП САГЛАСНПСТ на ангажпваое др ИЛИЈЕ МАРИЋА за извпђеое 

наставе из предмета Филпзпфија прирпдних наука на Биплпщкпм факултету Универзитета у 

Бепграду щкплске 2011/2012 гпдине.  
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11. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је на предлпг катедара дпнелп следеће пдлуке:  

 

a) На предлпг Катедре за физику кпндензпванпг стаоа дпнета је пдлука да се распише 

конкурс за избпр једнпг редпвнпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика кпндензпване 

материје  

Кпмисија:  др Јаблан Дпјшилпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Љубища Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Впјислав Спаспјевић, наушни саветник ИНН Винша 

 

b) Ппсле дискусије и гласаоа п предлпгу Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпване 

гаспве, плазму и квантну пптику у вези са ппкретаоем ппступка за избпр др Мпмира 

Милпсављевића у зваое редпвнпг прпфеспра на дпктпрским студијама физике, са 6 

гласпва ЗА и 38 гласпва ПРПТИВ, дпнета је пдлука да се не покреће поступак за избпр у 

наставнп зваое, али да др Мпмир Милпсављевић мпже на други нашин бити ангажпван за 

извпђеое наставе на дпктпрским студијама физике 

 

c) На предлпг Катедре за физику кпндензпванпг стаоа дпнета је пдлука да се распише 

конкурс за избпр једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Физика кпндензпване материје 

Кпмисија: др Мићп Митрпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Јаблан Дпјшилпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Впјислав Спаспјевић, наушни саветник ИНН Винша 

 

d) На предлпг Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпване гаспве, плазму и квантну 

пптику у дпнета је пдлука да се покрене поступак за избпр др Милпща Вићића у зваое 

вищи наушни сарадник 

Кпмисија: др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Стеван Ђениже, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Братислав Маринкпвић, наушни саветник ИФ   

 

e) На предлпг Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпване гаспве, плазму и квантну 

пптику дпнета је пдлука да се Сенату Универзитета предлпжи да се прпф. др Стевану 

Ђенижеу, кпји у пвпј щкплскпј гпдини стише услпв за пдлазак у пензију, радни однос 

продужи за јпщ 3 гпдине 
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12. ташка 

 

Ппсле увпдне реши прпдекана за финансије Физишкпг факултета, прпф. др Јаблана 

Дпјшилпвића, Наставнп-наушнп веће је усвпјилп Финансијски план за наредну, 2012. гпдину и 

дпнелп пдлуку да се Савету Факултета преппруши оегпвп дпнпщеое.  

 

13. ташка 

 

Дпц. др Зпран Никплић је презентпвап Наставнп-наушнпм већу анализу наушних резултата и 

пбјављених публикаца у ппследое 3 гпдине. 

 

14. ташка 

 

Из редпва редпвних прпфеспра Факултета, жребпм су пдређени шланпви жирија за дпделу 

Гпдищое награде Физишкпг факултета за наушни рад и тп: 

Прпф. др Александар Срећкпвић 

Прпф. др Петар Ачић 

Прпф. др Драгпљуб Белић 

 

15. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је дпнелп пдлуку да прганизује Републишки семинар п настави физике, у 

прплеће идуће, 2012.  гпдине у Бепграду.  

 

16. ташка 

 

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

Нпвпгпдищоих и Бпжићних празника наставе неће бити пд ппнедељка 2. дп петка 6. јануара. Први 

радни дан ппсле празника је 9. јануар 2012. гпдине.  

Ускпрп ће бити урађен расппред испита за свих 6 рпкпва у текућпј щкплскпј гпдини, па ће се 

наставници и студенти унапред мпћи да планирају пбавезе.  

Пснивашка скупщтина Друщтва физишара Србије ће се пдржати 25. јануара 2012. гпдине. На 

опј ће се изабрати нпвп рукпвпдствп и статут, а дпнеће се пдлука и п нпвпм седищту Друщтва, 

кпје би, према једнпм пд предлпга, мпглп да буде смещтенп у згради Факултета у Цара Дущана 13. 

Прпдекан, дпц. др Иван Дпјшинпвић сматра да Факултет мпра активније да се укљуши у рад 

Друщтва негп щтп је тп шинип дп сада.  

Прпдекан за финансије прпф. др Јаблан Дпјшилпвић пбавестип је шланпве Већа да су пптписана 

два угпвпра са Центрпм за прпмпцију науке, финансираће се прпјекат Master Class и прпјекат 

Маглев.  
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Факултет 2011. гпдине неће акредитпвати студијски прпграм специјалистишких студија 

Медицинска физика, негп ће сашекати да се, уз ппмпћ др Милпща Вићића, наставни планпви бпље 

припреме.  

 

17. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп следећа пдсуства: 

a) др Владимиру Ђурђевићу плаћенп пдсуствп у перипду пд 9. јануара дп 4. марта 2012. 

гпдине ради пдласка у National Oceanic and Atmospheric Administration у Ващингтпн (САД) 

b) прпф. др Маји Бурић слпбпдан летои семестар 2011/2012 гпдине кап и плаћенп пдсуствп 

пд 1. дп 31. марта 2012. гпдине збпг бправка на Алберт Ајнщтајн институту за гравитацију у 

Пптсдаму (Немашка) 

 

18. ташка 

 

Прпф. др Петар Ачић је пбавестип шланпве Већа да је Србија примљена у CERN и да ће тп пунп 

знашити за истраживаоа пренственп из пбласти физике шестица, али и другим наушним пбластима. 

Прпф. др Петар  Ачић ће п тпме ускпрп пдржати семинар.  

 

Декан Факултета прпф. др Љубища Зекпвић, ппзвап је све шланпве Већа да се придруже 

кпктелу ппвпдпм успещнпг краја гпдине кпји прганизује Лабпратприја за метрплпгију у ппнедељак 

26. децембра у 13 шаспва.  

 

Седница је заврщена у 12:45 шаспва.  

 

 

Бепград, 26.12.2011.      ДЕКАН ФИЗИЧКПГ ФАКУЛТЕТА  
        Прпф. др Љубища Зекпвић, с.р 

  


