ЗАПИСНИК
са IV седнице Наставно-научног већа Физичког факултета одржане у среду
20. јануара 2010. године у 13 часова у физичком амфитеатру
Седници присуствује 32 члана Наставно-научног већа.
Службено одсутни:

проф. др Драгољуб Белић
проф. др Зоран Радовић
доц. др Зоран Борјан
доц. др Марија Димитријевић
доц. др Владимир Милосављевић

Оправдано одсутни:

проф. др Душан Филиповић
проф. др Лазар Лазић
проф. др Јован Пузовић
доц. др Едиб Добарџић
доц. др Душан Поповић
доц. др Ђорђе Спасојевић

Неоправдано одсутни:

проф. др Маја Бурић
проф. др Јагош Пурић
проф. др Мирослава Ункашевић
проф. др Милорад Кураица
проф. др Мићо Митровић
проф. др Лазар Новаковић
проф. др Боривој Рајковић
проф. др Татјана Вуковић
доц. др Владимир Миљковић
доц. др Божидар Николић
доц. др Зоран Николић
доц. др Братислав Обрадовић
доц. др Андријана Жекић
мр Владимир Ђурђевић
мр Саша Дмитровић
мр Саша Ивковић
мр Славица Малетић
мр Никола Шишовић

Декан Физичког факултета проф. др Љубиша Зековић отворио је седницу у 13:15
часова и предложио следећи
Дневни ред
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Усвајање Записника са III седнице Наставно-научног већа.
Усвајање пријављене теме за израду дипломског рада, одређивање руководиоца и комисије за одбрану
рада за:
a) ДРАГАНА ЗОРИЋА, апсолвента физике, смер Примењена физика и информатика, који је пријавио
дипломски рад под називом: „ПРОРАЧУН ЕЛЕКТРИЧНЕ ОТПОРНОСТИ ТАНКИХ СЛОЈЕВА
НАНОТУБА“
Разматрање предлога Катедре за квантну и математичку физику у вези са расписивањем конкурса за
избор једног асистента (сарадника у настави) за ужу научну област Физика честица и поља.
Разматрање захтева у вези са давањем сагласности на избор у звање и то:
a) захтева Медицинског факултета Универзитета у Београду у вези са давањем сагласности на
избор др ЗОРИЦЕ НЕСТОРОВИЋ у звање доцента за ужу научну област Биофизика у
медицини
b) захтева Стоматолошког факултета Универзитета у Београду у вези са давањем сагласности на
избор др РОЗЕ ЂОКИЋ у звање асистента за ужу научну област Базичне стоматолошке науке
односно предмете Увод у експримент у лабораторији, Обрада података и Биомеханика у
стоматологији
c) Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду у вези са давањем сагласности на
избор мр ДОБРИЦЕ НИКОЛИЋА у звање асистента за ужу научну област Основе техничке
физике
Одређивање чланова Комисије за доделу годишње награде за научни рад Физичког факултета.
Питања наставе, науке и финансија
Захтеви за одобрење одсуства
Усвајање извештаја са службених путовања
Дописи и молбе упућене Научно-наставном већу
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10. Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.

Доц. др Горан Попарић је предложио допуну Дневног реда тачком: „Усвајање
Извештаја Комисије за нострификацију докторске дипломе коју је САША ДУЈКО стекао на
James Cook University, Townsville (Аустралија)“ што је Наставно-научно веће прихватило.
Затим се прешло на
1. тачку
Усвојен је Записник са III седнице Наставно-научног већа.
2. тачка
Усвојен је Извештај Комисије за нострификацију докторске дипломе коју је САША
ДУЈКО стекао на James Cook University, Townsville (Аустралија) и донета одлука да се упути
предлог Комисији за признавање високошколских диплома Универзитета у Београду да се
докторска диплома Саше Дујка призна као равноправна докторској дипломи Физичког
факултета као и сва права која таква диплома и научни степен доктор физичких наука
дају.
3. тачка
Усвојена је пријављена тема за израду дипломског рада, одређен руководилац и
Комисија за одбрану рада за:
a) ДРАГАНА ЗОРИЋА, апсолвента физике, смер Примењена физика и
информатика, који је пријавио дипломски рад под називом: „ПРОРАЧУН
ЕЛЕКТРИЧНЕ ОТПОРНОСТИ ТАНКИХ СЛОЈЕВА НАНОТУБА“
Комисија:
др Зоран Марковић, научни саветник ИНН Винча,
руководилац рада
др Зоран Николић, доцент
др Горан Попарић, доцент
4. тачка
На предлог Катедре за квантну и математичку физику Наставно-научно веће је
долено одлуку да се распише конкурса за избор једног асистента (сарадника у настави) за
ужу научну област Физика честица и поља.
Комисија:
др Маја Бурић, редовни професор
др Воја Радовановић, ванредни професор
др Милутин Благојевић, научни саветник ИФ
5. тачка
У вези са захтевима за давање сагласности на избор у звање, Наставно-научно
веће је ДАЛО САГАЛСНОСТ на избор:
a) др ЗОРИЦЕ НЕСТОРОВИЋ у звање доцента за ужу научну област Биофизика у
медицини на Медицинском факултету Универзитета у Београду
b) др РОЗЕ ЂОКИЋ у звање асистента за ужу научну област Базичне
стоматолошке науке односно предмете Увод у експримент у лабораторији,
Обрада података и Биомеханика у стоматологији на Стоматолошком факултету
Универзитета у Београду
c) мр ДОБРИЦЕ НИКОЛИЋА у звање асистента за ужу научну област Основе
техничке физике на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду
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6. тачка
Жребом су одређени чланови Комисије за доделу годишње награде за научни рад
Физичког факултета и то:
- проф. др Мирослава Уникашевић
- проф. др Љубиша Зековић
- проф. др Млађен Ћурић
Декан Факултета је обавестио чланове Већа да су до даљег забрањене исплате
новчаних награда, награда за верност установи и др. у јавном сектору, па се то односи и на
награду за научни рад. Овогодишњем добитнику награде ће на свечаној додели биту
уручена плакета, док ће новчани део бити исплаћен када се за то стекну услови.
7. тачка
У вези са питањем финансија, продекан за финансије проф. др Јаблан Дојчиловић
обавестио је чланове Већа да су уплаћени материјални трошкови за пројекте за IV квартал,
као и први део плате за јануар 2010.
У вези са питањем наставе, продекан за наставу доц. др Иван Дојчиновић,
обавестио је чланове Већа да се семестар завршава у петак 22. јануара, а у понедељак
25.1. почиње јануарски испитни рок. Затим је на предлог продекана формирана Комисија за
ТЕМПУС пројекат у саставу:
- доц. др Иван Дојчиновић
- Милица Андрејић, студент продекан
- проф. др Татјана Вуковић
- проф. др Лазар Лазић
8. тачка
Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства и то:
a) доц. др Ивану Дојчиновићу у периоду од 24. до 30. јануара 2010. године ради
посете Националном институту за фиузиона истраживања у Јапану и
учествовања на Sokandai Asian Winter School која ће се одржати у Toki-у у
Јапану.
b) проф. др Млађену Ћурићу у периоду од 29. јануара до 8. фебруара 2010.
године ради учешћа на семинару „Natural potential for weather modifikation:
Scientific basis of the rain enhancement and lightning suppression“ који се одржава
у Бангкоку, Тајланд
9. тачка
Декан Факултета проф. др Љубиша Зековић упознао је чланове Већа са дописом
којим проф. др Драгољуб Белић повлачи своју кандидатуру за годишњу награду за научни
рад.
Декан је такође обавестио чланове Већа да је проф. др Душану Филиповићу
одобрио слободан летњи семестар школске 2009/2010. године.
Седница је завршена у 13:35 часова.

Београд, 26.1.2010.

ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Љубиша Зековић, с.р.

