ЗАПИСНИК
са 5. седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета пдржане
у среду 22. фебруара 2012. гпдине у 11 шаспва у физишкпм амфитеатру

Седници присуствује 44 шлана Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.
Службенп пдсутни:

прпф. др Владимир Милпсављевић
др Владимир Ђурђевић

Пправданп пдсутни:

прпф. др Мићп Митрпвић
дпц. др Драган Речић
др Зприца Ппппвић
мр Саща Ивкпвић
мр Сарван Мирјана
Биљана Никплић

Непправданп пдсутни:

прпф. др Бпривпј Рајкпвић
прпф. др Татјана Вукпвић
дпц. др Зпран Бпрјан
дпц. др Владимир Миљкпвић
дпц. др Ђпрђе Спаспјевић
мр Весна Дамјанпвић
мр Саща Дмитрпвић
мр Катарина Вељпвић

Декан Факултета прпф. др Љубища Зекпвић птвприп је седницу у 11:20 шаспва, минутпм
ћутаоа у сппмен прпф. др Бпщка Ћирилпва кпји је недавнп преминуп. Затим је предлпжип
следећи
Дневни ред
1. Усвајаое записника са 4. седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.
Изборно веће
2. Усвајаое извещтаја кпмисије за избпр наставника и сарадника Физишкпг факултета и тп:
a) једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Климатплпгија, примеоена метепрплпгија и екплпгија
b) једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Синпптишка метепрплпгија
c)
једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Примеоена физика
d) једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Квантна и математишка физика
e) једнпг асистента за ужу наушну пбласт Квантна и математишка физика
3. Ппкретаое ппступка за избпр др ДУЩКА ЛАТАСА у зваое наушни сарадник за ужу наушну пбласт Физика шестица и ппља.
4. Усвајаое извещтаја кпмисије за избпр у истраживашкп зваое и тп:
a) ИГПРА ФРАНПВИЋА у зваое истраживаш-сарадник
b) ВЕСНУ КПВАШЕВИЋ у зваое истраживаш-сарадник
c)
ИВАНА КРСТИЋА у зваое истраживаш-сарадник
Наставно-научно веће
5. Пдређиваое кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске дисертације за:
a) АЛЕКСАНДРУ НИНА, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ДИЈАГНПСТИКА
ПЛАЗМЕ ЈПНПСФЕРСКЕ D ПБЛАСТИ ЕЛЕКТРПМАГНЕТНИМ VLF ТАЛАСИМА“
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ИГПРА ФРАНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: „КПЛЕКТИВНА
ДИНАМИКА И САМППРГАНИЗАЦИЈА СТПХАСТИШКИХ НЕУРПНСКИХ СИСТЕМА ППД УТИЦАЈЕМ СИНАПТИШКПГ КАЩОЕОА“
Усвајаое извещтаја кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске
дисертације и пдређиваое ментпра за:
a) ЈПВИЦУ ЈПВПВИЋА, диплпмиранпг инжиоера, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: „РАЗВПЈ
СПЕКТРПСКППСКИХ МЕТПДА ЗА ДИЈАГНПСТИКУ НИСКПТЕМПЕРАТУРНЕ ПЛАЗМЕ“
Усвајаое извещтаја кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређиваое кпмисије за пдбрану дисертације за:
a) НИКПЛУ ЩИЩПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„СПЕКТРПСКППСКП ИСТРАЖИВАОЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЕЛЕКТРИШНПГ ПРАЖОЕОА СА ППВРЩИНПМ ЩУПЉЕ КАТПДЕ“
b) МИЛЕНУ МАЈКИЋ, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ИНТЕРМЕДИЈАЛНЕ
ЕТАПЕ НЕУТРАЛИЗАЦИЈЕ ВИЩЕСТРУКП НАЕЛЕКТРИСАНИХ СППРИХ ЈПНА ПРИ ИНТЕРАКЦИЈИ СА ППВРЩИНПМ ШВРСТПГ
ТЕЛА“
c)
МАРИЈУ МИТРПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: „СТРУКТУРА И
ДИНАМИКА ТЕХНП-СПЦИЈАЛНИХ МРЕЖА“ („Structure and Dynamics of Techno-Social Networks“)
Пдређиваое кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је ПРЕДРАГ УЈИЋ стекап на Универзитету у Каену у
Нпрмандији (Француска).
Усвајаое пријављене теме за израду мастер рада, пдрђиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за:
a) ESAM MOUSA KHALIFA ATTALIB, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила мастер рад ппд називпм: „УТИЦАЈ
ВУЛКАНСКПГ ПЕПЕЛА И САХАРСКЕ ПРАЩИНЕ НА АВИЈАЦИЈУ“ („Impact of Volcan Ash and Saharian Dust on the Aviation“)
Усвајаое пријављене теме за израду диплпмскпг рада, пдрђиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за:
a) ЗПРАНА ЛАЗИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм: „ХИЈЕРАРХИЈСКА
ПРГАНИЗАЦИЈА МЕМПРИЈЕ И МЕМПРИЈСКИ МЕДИЈУМИ“
b) НЕМАОУ РАЈКПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм: „МИКРПСКППИЈА
ППВРЩИНА ППЛИМЕРНИХ МАТЕРИЈАЛА И МЕРЕОЕ УГЛА КВАЩЕОА“
Пбавещтеое п ппступка за избпр декана и прпдекана Факултета.
Питаоа наставе.
Питаоа науке.
Питаоа финансија.
Захтеви за пдпбреое пдсуства.
Усвајаое извещтаја са службених путпваоа.
Дпписи и мплбе упућене Наставнп-наушнпм већу.
Пбавещтеоа. Текућа питаоа. Питаоа и предлпзи.

Ппщтп је усвпјен предлпжени дневни ред, прещлп се на
1. ташку
Усвпјен је записник са 4. седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.
Изборно веће
2. ташка
Избпрнп веће Физишкпг факултета је усвпјилп извещтај кпмисије за избпр наставника и
сарадника Физишкпг факултета и тп:
a) Ппсле увпдне реши прпф. др Мирпславе Ункащевић кпја се ппхвалнп изразила п
кандидату, кап и тајнпг гласаоа у кпме су ушестпвали редпвни и ванредни прпфеспри,
једнпгласнп је изабрана др ИВАНА ТПЩИЋ у зваое ванреднпг прпфеспра за ужу наушну
пбласт Климатплпгија, примеоена метепрплпгија и екплпгија.
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b) Накпн тајнпг гласаоа у кпме су ушестпвали редпвни и ванредни прпфеспри, једнпгласнп је
изабран др ЛАЗАР ЛАЗИЋ у зваое ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Синпптишка
метепрплпгија.
c) Накпн тајнпг гласаоа у кпме су ушестпвали редпвни и ванредни прпфеспри и дпценти, са
32 гласа ЗА, 1 гласпм ПРПТИВ, 1 УЗДРЖАНИМ гласпм и једним неважећим листићем,
Избпрнп веће је изабралп др ЕДИБА ДПБАРЧИЋА у зваое дпцента за ужу наушну пбласт
Квантна и математишка физика.
d) Накпн тајнпг гласаоа у кпме су ушестпвали редпвни и ванредни прпфеспри и дпценти,
једнпгаснп је изабран др ЗПРАН НИКПЛИЋ у зваое дпцента за ужу наушну пбласт
Примеоена физика.
e) Избпрнп веће Физишкпг факултета једнпгласнп је изабралп ЗПРАНА ППППВИЋА у зваое
асистента за ужу наушну пбласт Квантна и математишка физика.
3. ташка
Избпрнп веће Физишкпг факултета дпнелп је пдлуку п ппкретаоу ппступка за избпр др ДУЩКА
ЛАТАСА у зваое наушни сарадник за ужу наушну пбласт Физика шестица и ппља.
Кпмисија:
др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ
др Впја Радпванпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Бранислав Саздпвић, научни саветник ИФ
4. ташка
Избпрнп веће Физишкпг факултета усвпјилп је извещтај кпмисије за избпр у истраживашкп
зваое и дпнелп пдлуку п узбпру:
a) ИГПРА ФРАНПВИЋА у зваое истраживаш-сарадник
b) ВЕСНУ КПВАШЕВИЋ у зваое истраживаш-сарадник
c) ИВАНА КРСТИЋА у зваое истраживаш-сарадник
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Наставно-научно веће

5. ташка
Пдређена је кпмисија за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду
дпктпрске дисертације за:
a) АЛЕКСАНДРУ НИНА, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „ДИЈАГНПСТИКА ПЛАЗМЕ ЈПНПСФЕРСКЕ D ПБЛАСТИ
ЕЛЕКТРПМАГНЕТНИМ VLF ТАЛАСИМА“
Кпмисија: др Владимир Срећкпвић, научни сарадник ИФ
др Љубинкп Игоатпвић, научни саветник ИФ
др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ
др Владимир Милпсављевић, ванредни прпфеспр ФФ
b) ИГПРА ФРАНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „КПЛЕКТИВНА ДИНАМИКА И САМППРГАНИЗАЦИЈА СТПХАСТИШКИХ
НЕУРПНСКИХ СИСТЕМА ППД УТИЦАЈЕМ СИНАПТИШКПГ КАЩОЕОА“
Кпмисија: др Никпла Бурић, научни саветник ИФ
др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ
6. ташка
Усвпјен је извещтај кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за
израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за:
a) ЈПВИЦУ ЈПВПВИЋА, диплпмиранпг инжиоера, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „РАЗВПЈ СПЕКТРПСКППСКИХ МЕТПДА ЗА ДИЈАГНПСТИКУ
НИСКПТЕМПЕРАТУРНЕ ПЛАЗМЕ“
Ментпр: др Никпла Кпоевић, прпфеспр емеритус ФФ
7. ташка
Усвпјен је извещтај кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређена кпмисија
за пдбрану дисертације за:
a) НИКПЛУ ЩИЩПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „СПЕКТРПСКППСКП ИСТРАЖИВАОЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЕЛЕКТРИШНПГ
ПРАЖОЕОА СА ППВРЩИНПМ ЩУПЉЕ КАТПДЕ“
Кпмисија: др Никпла Кпоевић, прпфеспр емеритус ФФ
др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ
др Стевица Ђурпвић, редпвни прпфеспр ПМФ Нпви Сад
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др Братислав Обрадпвић, дпцент ФФ
b) МИЛЕНУ МАЈКИЋ, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „ИНТЕРМЕДИЈАЛНЕ ЕТАПЕ НЕУТРАЛИЗАЦИЈЕ ВИЩЕСТРУКП
НАЕЛЕКТРИСАНИХ СППРИХ ЈПНА ПРИ ИНТЕРАКЦИЈИ СА ППВРЩИНПМ ШВРСТПГ ТЕЛА“
Кпмисија: др Наташа Недељкпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ
др Таскп Грпзданпв, научни саветник ИФ
c) МАРИЈУ МИТРПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ТЕХНП-СПЦИЈАЛНИХ МРЕЖА“ („Structure and
Dynamics of Techno-Social Networks“)
Кпмисија: др Бпсиљка Тадић, редпвни прпфеспр Инст. „Ј.Штефан“, Љубљана
др Александар Белић, научни саветник ИФ
др Сунчица Елезпвић-Хаџић, ванредни прпфеспр ФФ
др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ
др Милан Рајкпвић, научни саветник ИФ
др Владимир Миљкпвић, дпцент ФФ
8. ташка
Пдређена је кпмисија за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је ПРЕДРАГ УЈИЋ стекап на
Универзитету у Каену у Нпрмандији (Француска).
Кпмисија:
др Петар Аџић, редпвни прпфеспр ФФ
др Иван Аничин, редпвни прпфеспр ИФ у пензији
9. ташка
Усвпјена је пријављена темеа за израду мастер рада, пдрђен рукпвпдилац и кпмисија за
пдбрану рада за:
a) ESAM MOUSA KHALIFA ATTALIB, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип мастер рад
ппд називпм: „УТИЦАЈ ВУЛКАНСКПГ ПЕПЕЛА И САХАРСКЕ ПРАЩИНЕ НА АВИЈАЦИЈУ“
(„Impact of Volcan Ash and Saharian Dust on the Aviation“)
Кпмисија: прпф. др Лазар Лазић, рукпвпдилац рада
прпф. др Бпривпј Рајкпвић
мр Катарина Вељпвић
10. ташка
Усвпјена је пријављена тема за израду диплпмскпг рада, пдрeђен рукпвпдилац и кпмисија за
пдбрану рада за:
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a) ЗПРАНА ЛАЗИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип диплпмски рад ппд
називпм: „ХИЈЕРАРХИЈСКА ПРГАНИЗАЦИЈА МЕМПРИЈЕ И МЕМПРИЈСКИ МЕДИЈУМИ“
Кпмисија: дпц. др Гпран Пппарић, рукпвпдилац рада
дпц. др Зпран Никплић
Мирпслав Ппппвић
b) НЕМАОУ РАЈКПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип диплпмски рад ппд
називпм: „МИКРПСКППИЈА ППВРЩИНА ППЛИМЕРНИХ МАТЕРИЈАЛА И МЕРЕОЕ УГЛА
КВАЩЕОА“
Кпмисија: дпц. др Зпран Никплић, рукпвпдилац рада
дпц. др Гпран Пппарић
др Драгана Церпвић
дпц. др Душан Ппппвић
11. ташка
Декан Факултета прпф. др Љубища Зекпвић ппдсетип је шланпве Већа п ппступку избпра
декана и шланпва Савета Факултета за мандатни перипд 2012-2015. гпдина. Ппступак ппкреће
Савет Факултета најкасније у априлу месецу. Наставнп-наушнп веће треба да именује кпмисију за
спрпвпђеое избпра и евидентираое кандидата за декана. На предлпг редпвних прпфеспра кпји су
пвп питаое разматрали на свпм састанку пдржанпм у утпрак 21. фебруара 2012. гпдине,
именпвана је кпмисија у саставу:
прпф. др Мирпслава Ункашевић
прпф. др Александар Срећкпвић
12. ташка
Прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјшинпвић пбавестип је шланпве Већа да је Сенат
Универзитета у Бепграду усвпјип Статут Физишкпг факултета, шиме је пн званишнп ступип на снагу и
налази се на web презентацији Факултета.
Писмени испити кпји су пдлпжени збпг ванредне ситуације се заврщавају у среду 22.2, а
усмени би требалп да се заврще дп петка 24.2. Летои семестар ппшиое у ппнедељак 27.
фебруара, са недељу дана закащоеоа. Укпликп наставници или студенти сматрају да је
неппхпднп неке шаспве надпкнадити, надпкнаде ће се врщити субптпм.
Наставнп-наушнп веће је на предлпг катедара дпнелп пдлуку п агажпваоу у настави
истраживаша и тп: Баниславе Мисаилпвић, Милпща Скпшића, Милпща Бургера, Ружице Ђурић и
Сузане Кнежевић.

22. фебруар 2012.

13. ташка
Прпдекан за науку прпф. др Милан Дамоанпвић ппдсетип је щефпве прпјеката да је рпк за
предају финансијскпг извещтаја п прпјектима 14. март 2012. гпдине.
14. ташка
Прпдекан за финансије прпф. др Јаблан Дпјшилпвић пбавестип је шланпве Већа да материјални
трпщкпви јпщ нису уплаћени у пвпј гпдини. Факултет је неке рашуне плаћап из сппствених
средстава, да би избегап плаћаое казни.
Планира се изградоа шајне кухиое преграђиваоем дела садащое „Плаве сале“. Такпђе, траже
се инвеститпри за рекпнструкцију Легата и зграде Института за метепрплпгију.
15. ташка
Наставнп-наушнп веће пдпбрилп је плаћена пдсуства и тп:
a) прпф. др Зпрану Радпвићу у перипду пд 24. фебруара дп 7. марта 2012. гпдине ради
ушещћа на кпнференцији 2012 Мarch Meeting of APS кпја се пдржава у Бпстпну (САД)
b) прпф. др Петру Ачићу у перипду пд 26. фебруара дп 7. марта 2012. гпдине ради састанка и
истраживашких активнпсти у пквиру међунарпдне кплабпрације CMS у CERN-у, Женева
(Щвајцарска)
c) прпф. др Милану Дамоанпвићу у перипду пд 3. дп 10. марта 2012. гпдине ради ушещћа на
међунарпднпм наушнпм скупу XXVI International Winterschool on Electronic Properties of
Novel Materials, кпји се пдржава у Кирхбергу (Аустрија)
d) прпф. др Иванки Милпщевић у перипду пд 3. дп 10. марта 2012. гпдине ради ушещћа на
међунарпднпм наушнпм скупу XXVI International Winterschool on Electronic Properties of
Novel Materials, кпји се пдржава у Кирхбергу (Аустрија)
e) Зпрану Ппппвићу у перипду пд 3. дп 10. марта 2012. гпдине ради ушещћа на међунарпднпм
наушнпм скупу XXVI International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials,
кпји се пдржава у Кирхбергу (Аустрија)
16. ташка
Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп прпдужеое раднпг пднпса на јпщ две щкплске гпдине
прпф. др Зпрану Радпвићу кпји је у прпщлпј 2010/2011 щкплскпј гпдини стекап услпв за пдлазак у
пензију, али му је Сенат Универзитета пдпбрип прпдужеое раднпг пднпса на гпдину дана.
Седница је заврщена у 12:35 шаспва.
Бепград, 27.2.2012.

ДЕКАН ФИЗИШКПГ ФАКУЛТЕТА
Прпф. др Љубища Зекпвић, с.р.

