ЗАПИСНИК
са II седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета
одржане у среду 18. децембра 2013. године
Седници присуствује 45 чланова Изборног и Наставно-научног већа.
Службено одсутни:

проф. др Петар Аџић
Мирослав Поповић

Оправдано одсутни:

проф. др Татјана Вуковић
доц. др Владимир Миљковић
доц. др Никола Шишовић
мр Саша Ивковић
Биљана Николић

Неоправдано одсутни:

проф. др Наташа Недељковић
проф. др Љубиша Зековић
проф. др Братислав Обрадовић
доц. др Зоран Борјан

Декан Факултета проф. др Јаблан Дојчиловић отворио је седницу у 11:15 часова и
предложио следећи
Дневни
1.

ред

Усвајање Записника са I седнице Изборног и Наставно-научног већа у школској 2013/2014 години.

Изборно веће
2.

3.
4.

Разматрање предлога катедара у вези са избором наставника Физичког факултета и то:
a) Катедре за општи курс физике на I години и Катедре за физику чврстог стања у вези са избором једног доцента за ужу
научну област Физика кондензоване материје
b) Катедре за општи курс физике на I години у вези са избором једног доцента за ужу научну област Квантна и
математичка физика
Покретање поступка за избор др СЛОБОДАНА НИЧКОВИЋА у звање научни саветник за ужу научну област Динамичка
метеорологија.
Покретање поступка за избор истраживача сарадника и то:
a) ГОРАНА СРЕТЕНОВИЋА, ангажованог на Пројекту 171034
b) ИВАНА ПЕТРОНИЈЕВИЋА, ангажованог на Пројекту 171029
c)
ЈЕЛЕНЕ ПАЈОВИЋ, ангажоване на Пројекту 171029

Наставно-научно веће
5.

6.

Одређивање Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду докторске дисертације за:
a) ЈЕЛЕНУ ФИЛИПОВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под називом: „ПРИМЕНА
МУЛТИВАРИЈАНТНЕ АНАЛИЗЕ И МОДЕЛИРАЊЕ ВАРИЈАБИЛНОСТИ РАДОНА У ЛАБОРАТОРИЈСКИМ И РЕАЛНИМ
УСЛОВИМА“
Усвајање извештаја Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду докторске
дисертације и одређивање ментора за:
a) мр ГОРДАНУ ЈОВАНОВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под називом: „АНАЛИЗА
MHD ТАЛАСА У ПЛАЗМИ У ГРАВИТАЦИОНОМ ПОЉУ“
b) ИВАНА СМИЉАНИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: „МЕТОД ЗА
МЕРЕЊЕ ЛУМИНОЗНОСТИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ ЛИНЕАРНОМ СУДАРАЧУ“
c)
АНДРЕЈУ СТОЈИЋA, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: „АНАЛИЗА
РАСПОДЕЛА И ДИНАМИКЕ ИСПАРЉИВИХ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА И АЕРОСОЛА У ТРОПОСФЕРИ: ЛИДАР И МАСЕНА
СПЕКТРОМЕТРИЈА“
d) МИРЈАНУ ПЕРИШИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под називом: „ПРИМЕНА
ХИБРИДНИХ РЕЦЕПТОРСКИХ МОДЕЛА У АНАЛИЗИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА И ТРАНСПОРТА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У
БЕОГРАДУ“
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e)
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ДОБРИЦУ НИКОЛИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом: „МАГНЕТНЕ
ОСОБИНЕ НАНОЧЕСТИЧНИХ НИКЛ ОКСИДА И НИКЛ МАНГАНИТА“
Одређивање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације за:
a) МИРОСЛАВА ЦВЕТИНОВА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: „ФИЗИЧКА
КАРАКТЕРИЗАЦИЈА БИНАРНИХ СМЕША ТЕЧНИХ КРИСТАЛА БАНАНОЛИКОГ И ЛИНЕАРНОГ ОБЛИКА“
Одређивање Комисије за нострификацију докторске дипломе коју је Тијана Маринковић стекла на Универзитету Тренто
(Италија) одбраном докторске дисертације под називом: „Vibrational spectroscopy of molecular chains and polymers: an
algebraic approach“
Усвајање пријављене теме за израду дипломског рада, одређивање руководиоца и Комисије за одбрану рада за:
a) МАРИЈУ ЂОРЂЕВИЋ, апсолвента метеорологије, која је пријавила дипломски рад под називом: „ОБЈЕКТИВНЕ
ВЕРИФИКАЦИЈE АНСАМБЛ СЕЗОНСКИХ ПРОГНОЗА“
Одређивање Комисије за рецензију рукописа „Одабрана поглавља Физике II“ (за студенте Факултета за физичку хемију)
аутора доц. др Душана Поповића
Усвајање измена Правилника о докторским студијама.
Одређивање жирија за доделу Годишње награде Физичког факултета за научни рад.
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 I седнице Изборног и Наставно-научног већа у школској 2013/2014
години.
Изборно веће
2. тачка
Изборно веће је на предлог катедара донело одлуку о расписивању конкурса за избор
наставника Физичког факултета и то:
a) на предлог Катедре за општи курс физике на I години и Катедре за физику чврстог стања
донета је одлука о покретању поступка за избор једног доцента за ужу научну област
Физика кондензоване материје
Комисија:
др Стеван Ђениже, редовни професор ФФ
др Божидар Николић, доцент ФФ
др Радомир Жикић, виши научни сарадник ИФ
b) на предлог Катедре за општи курс физике на I години и Катедре за квантну и математичку
физику донета је одлука о покретању поступка за избор једног доцента за ужу научну
област Квантна и математичка физика
Комисија:
др Милан Дамњановић, редовни професор ФФ
др Зоран Радовић, редовни професор ФФ
др Зоран Поповић, научни саветник ИФ
3. тачка
Изборно веће је донело одлуку о покретању поступка за избор др СЛОБОДАНА НИЧКОВИЋА у
звање научни саветник за ужу научну област Динамичка метеорологија.
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Комисија:

др Млађен Ћурић, редовни професор ФФ
др Мирослава Ункашевић, редовни професор ФФ
др Славица Рајшић, научни саветник ИФ

4. тачка
Донета је одлука о покретању поступка за избор истраживача сарадника и то:
a) ГОРАНА СРЕТЕНОВИЋА, ангажованог на Пројекту 171034
Комисија:
др Милорад Кураица, редовни професор ФФ
др Братислав Обрадовић, ванредни професор ФФ
др Миливоје Ивковић, виши научни сарадник ИФ
b) ИВАНА ПЕТРОНИЈЕВИЋА, ангажованог на Пројекту 171029
Комисија:
др Јаблан Дојчиловић, редовни професор ФФ
др Славица Малетић, доцент ФФ
др Душко Дудић, научни сарадник ИНН Винча
c) ЈЕЛЕНЕ ПАЈОВИЋ, ангажоване на Пројекту 171029
Комисија:
др Јаблан Дојчиловић, редовни професор ФФ
др Славица Малетић, доцент ФФ
др Владимир Ђоковић, научни саветник ИНН Винча
Наставно-научно веће
5. тачка
Одређена је Комисија за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за
израду докторске дисертације за:
a) ЈЕЛЕНУ ФИЛИПОВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију
под називом: „ПРИМЕНА МУЛТИВАРИЈАНТНЕ АНАЛИЗЕ И МОДЕЛИРАЊЕ
ВАРИЈАБИЛНОСТИ РАДОНА У ЛАБОРАТОРИЈСКИМ И РЕАЛНИМ УСЛОВИМА“
Комисија:
др Јован Пузовић, ванредни професор ФФ
др Маја Бурић, редовни професор ФФ
др Владимир Удовичић, научни сарадник ИФ
6. тачка
Усвојен је извештај Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за
израду докторске дисертације и одређен ментор за:
a) мр ГОРДАНУ ЈОВАНОВИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску
дисертацију под називом: „АНАЛИЗА MHD ТАЛАСА У ПЛАЗМИ У ГРАВИТАЦИОНОМ ПОЉУ“
Ментор:
др Мирослава Вучевић, доцент Војне академије
b) ИВАНА СМИЉАНИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију
под називом: „МЕТОД ЗА МЕРЕЊЕ ЛУМИНОЗНОСТИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ
ЛИНЕАРНОМ СУДАРАЧУ“
Ментор:
др Иванка Божовић-Јелисавчић, виши научни сарадник ИНН Винча
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c) АНДРЕЈУ СТОЈИЋA, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под
називом: „АНАЛИЗА РАСПОДЕЛА И ДИНАМИКЕ ИСПАРЉИВИХ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА И
АЕРОСОЛА У ТРОПОСФЕРИ: ЛИДАР И МАСЕНА СПЕКТРОМЕТРИЈА“
Ментор:
др Зоран Мијић, научни сарадник ИФ
d) МИРЈАНУ ПЕРИШИЋ, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под
називом: „ПРИМЕНА ХИБРИДНИХ РЕЦЕПТОРСКИХ МОДЕЛА У АНАЛИЗИ КВАЛИТЕТА
ВАЗДУХА И ТРАНСПОРТА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У БЕОГРАДУ“
Ментор:
др Славица Рајшић, научни сарадник ИФ
e) ДОБРИЦУ НИКОЛИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију
под називом: „МАГНЕТНЕ ОСОБИНЕ НАНОЧЕСТИЧНИХ НИКЛ ОКСИДА И НИКЛ МАНГАНИТА“
Ментор:
др Марин Тадић, научни сарадник ИФ
7. тачка
Одређена је Комисија за преглед и оцену докторске дисертације за:
a) МИРОСЛАВА ЦВЕТИНОВА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију
под називом: „ФИЗИЧКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА БИНАРНИХ СМЕША ТЕЧНИХ КРИСТАЛА
БАНАНОЛИКОГ И ЛИНЕАРНОГ ОБЛИКА“
Комисија:
др Маја Стојановић, ванредни професор ПМФ-а у Новом Саду
др Мићо Митровић, редовни професор ФФ
др Андријана Жекић, доцент ФФ
др Душанка Обадовић, редовни професор Педагошког факултета у
Суботици
8. тачка
Одређена је Комисија за нострификацију докторске дипломе коју је Тијана Маринковић стекла
на Универзитету Тренто (Италија) одбраном докторске дисертације под називом: „Vibrational
spectroscopy of molecular chains and polymers: an algebraic approach“.
Комисија:
др Милан Дамњановић, редовни професор ФФ
др Милан Кнежевић, редовни професор ФФ
9. тачка
Усвојена је пријављена тема за израду дипломског рада, одређен руководилац и Комисија за
одбрану рада за:
a) МАРИЈУ ЂОРЂЕВИЋ, апсолвента метеорологије, која је пријавила дипломски рад под
називом: „ОБЈЕКТИВНЕ ВЕРИФИКАЦИЈE АНСАМБЛ СЕЗОНСКИХ ПРОГНОЗА“
Комисија:
доц. др Владимир Ђурђевић, руководилац рада
проф. др Лазар Лазић
др Катарина Вељовић
10. тачка
Одређена је Комисија за рецензију рукописа Одабрана поглавља Физике II (за студенте
Факултета за физичку хемију) аутора доц. др Душана Поповића.
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Комисија: др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор ФФ
др Лазар Новаковић, ванредни професор ФФ у пензији
11. тачка
Поводом измена Правилника о докторским студијама, продекан за науку проф. др Маја Бурић
информисала је чланове Већа о променама које је предложио Колегијум докторских студија.
Измењени су називи неких смерова, додати детаљи у вези са условима за упис на I годину на
терет буџета и додато ограничење за менторе у смислу броја доктораната које могу да воде.
Након тога је Наставно-научно веће једногласно усвојило предложене измене Правилника.
12. тачка
За чланове жирија за доделу Годишње награде Физичког факултета за научни рад жребом су
одређени редовни професори:
- проф. др Срђан Буквић
- проф. др Воја Радовановић и
- проф. др Милорад Кураица.
Доц. др Зоран Николић је кратко информисао чланове Већа о броју публикованих резултата
научног рада и успешности истраживача по институцијама, са обећањем да ће детаљну табелу
проследити електронском поштом.
13. тачка
Декан Факултета проф. др Јаблан Дојчиловић је обавестио присутне да у понедељак 23.
децембра 2013. године на Факултет стижу представници Акредитационе комисије, те је замолио
шефове катедара да буду присутни на састанку са Комисијом и шефове лабораторија да буду на
располагању Комисији за евентуална питања у вези са опремом или студентским вежбама.
Продекан за науку проф. др Маја Бурић је подсетила шефове пројеката да до Нове године
утроше средства за материјалне трошкове.
Продекан за финансије проф. др Иван Белча обавестио је чланове Већа да ће први део плате
за децембар бити увећан за 20% с обзиром да ће други део бити за 10% мањи.
Наставно-научно веће је усвојило финансијски план за наредну годину, који је ове године
урађен само за сопствена средства Факултета.
Министарство је покрило целокупни дуг Факултета за грејање, а како Физички и Хемијски
факултет задржавају стандардни систем грејања, а прелазе на самостални ваздушни систем
грејања ходника, очекује се да ће убудуће рачуни топлана бити умањени.
Продекан је такође обавестио чланове Већа да ће запослени старији од 65 година убудуће
добијати средства за куповину годишње претплатне карте за градски превоз.
Продекан за наставу Физичког факултета проф. др Иван Дојчиновић подсетио је присутне да је
послат распоред испита за ову школску годину. Такође их је подсетио да је по календару рада који
је Наставно-научно веће усвојило на октобарској седници, понедељак 30. децембар радни дан.
После дискусије у којој је учествовало више чланова Већа, одлучено је да се настава одржи по
плану и раније усвојеном календару.
На молбу студената Факултета, Наставно-научно веће је, са 38 гласова ЗА, 5 гласова ПРОТИВ и
2 УЗДРЖАНА гласа, донело одлуку да студенти III и IV године који студирају по болоњском

18. децембар 2013.

програму ове школске године могу излазити на испите у априлском апсолвентском испитном
року.
Представник студената, председник Студенског парламента Стефан Баџа, замолио је
наставнике да што пре попуне образце за студентску праксу, пошто од студенске размене корист
имају и наши студенти.
14. тачка
Наставно-научно веће је одобрило плаћено одсуства следећим наставницима Факултета:
a) проф. др Драгољубу Белићу у периоду од 20. јануара до 15. фебруара 2014. године ради
студијског боравка на Католичком универзитету Лувен у Белгији
b) проф. др Владимиру Милосављевићу у периоду од 21. јануара до 20. фебруара 2014.
године ради студијског борака на Универзитету у Даблину (Ирска)

Седница је завршена у 12:35 часова.

Београд, 25.12.2013.

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

