ЗАПИСНИК
са III седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета
одржане у среду 29. јануара 2014. године
Седници присуствује 45 чланова Изборног и Наставно-научног већа.
Службено одсутни:

проф. др Драгољуб Белић
проф. др Владимир Милосављевић
Мирослав Поповић

Оправдано одсутни:

проф. др Стеван Ђениже
проф. др Мићо Митровић
доц. др Никола Шишовић
др Душко Латас

Неоправдано одсутни:

проф. др Млађен Ћурић
проф. др Наташа Недељковић
Николић Биљана

Декан Факултета проф. др Јаблан Дојчиловић отворио је седницу у 11:15 часова и
предложио следећи
Дневни ред
1. Усвајање Записника са II седнице Изборног и Наставно-научног већа.
Изборно веће
2. Разматрање предлога катедара за избор наставника Физичког факултета и то:
a) Катедре за физику кондензованог стања у вези са избором једног ванредног професора за ужу научну
област Физика кондензоване материје
b) Катедре за наставу физике у вези са избором једног ванредног професора за ужу научну област Настава
физике
3. Усвајање Извештаја Комисије за избор наставника Физичког факултета и то:
a) једног доцента за ужу научну област Физика честица и поља
4. Разматрање предлога за избор др ИГОРА ФРАНОВИЋА у звање научни сарадник.
5. Разматрање предлога за избор МИРЈАНЕ ВОЈНОВИЋ у звање истраживач сарадник.
6. Усвајање извештаја Комисије за избор у звање истраживач сарадник и то:
a) ВЛАДИМИРА ЧУБРОВИЋА
b) ИВАНА ПЕТРOНИЈЕВИЋА
Наставно-научно веће
7. Одређивање Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду докторске
дисертације за:
a) СЕМИРА ФАЗЛИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом:
„ДОЗИМЕТРИЈА GAF ХРОМАТСКИМ ФИЛМОМ – НОВА МЕТОДА КАЛИБРАЦИЈЕ“
8. Усвајање Извештаја Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду
докторске дисертације и одређивање ментора за:
a) НИКОЛУ ВЕСЕЛИНОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом:
„ДЕТЕКЦИЈА ВИШЕСТРУКИХ МИОНСКИХ ДОГАЂАЈА У ПОДЗЕМНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ И ЕНЕРГЕТСКИ ЗАВИСНА
СОЛАРНА МОДУЛАЦИЈА КОСМИЧКОГ ЗРАЧЕЊА“
9. Одређивање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације за:
a) СВЕТЛАНУ ЖИВКОВИЋ-РАДЕТА, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под
називом: „СТРУКТУРАЛНЕ ПРОМЕНЕ У ГРАНУЛАРНОМ МАТЕРИЈАЛУ ТОКОМ ПРОЦЕСА
КОМПАКТИФИКАЦИЈЕ“
b) ЗОРАНА ПОПОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом:
„МЕХАНИЧКЕ И ТЕРМАЛНЕ ОСОБИНЕ ХЕЛИКАЛНИХ УГЉЕНИЧКИХ НАНОТУБА“
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10. Усвајање Извештаја Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређивање Комисије за одбрану
дисертације за:
a) ЉУБИЦУ ДАВИДОВИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом:
„ДИРЕХЛЕОВА p-БРАНА У СЛАБО ЗАКРИВЉЕНОМ ПРОСТОРУ“
b) ВЕСНУ БЕРЕЦ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: „ION-ATOM
QUANTUM ENTANGLEMENT IN A MAGNETIC FIELD BASED ON THE SUPERFOCUSING EFFECT – THE SPIN QUBIT
PROCESSING IN SILICON“ (Јонско-атомска квантна корелација у магнетном пољу базирана на ефекту
суперфокусирања – процесирање спинског кубита у силицијуму)
c) СОЊУ АШКРАБИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом:
„ФОНОНИ И ДЕФЕКТНА СТАЊА У ОКСИДНИМ НАНОМАТЕРИЈАЛИМА“
11. Одређивање Комисије за нострификацију докторске дипломе коју је др БОРИВОЈЕ ДАКИЋ стекао на Физичком
факултету Универзитета у Бечу (Аустрија), одбраном докторске дисертације под називом: „Generic Probabilistic
Theories – Reconstruction of Quantum Theory“
12. Усвајање Извештаја Комисије за нострификацију докторске дипломе коју је др ТИЈАНА МАРИНКОВИЋ стекла на
Факултету за математику, физику и природне науке Универзитета Тренто у Италији.
13. Одређивање Комисије за нострификацију дипломе основних студија физике коју је АЛДИН МАШОВИЋ стекао
на Природно-математичком факултету у Сарајеву (Босна и Херцеговина)
14. Разматрање захтева Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду у вези са давањем
сагласности на избор др ДРАГАНА МИРКОВА у звање редовног професора за ужу научну област Теорија и
технологија спорта и физичког васпитања, односно предмет Информациони системи у физичком васпитању и
спорту.
15. Усвајање Извештаја Комисије за рецензију рукописа „Одабрана поглавља Физике II за студенте Факултета за
физичку хемију“ аутора доц. др Душана Поповића.
16. Питања наставе, науке и финансија.
17. Захтеви за одобрење одсуства.
18. Усвајање извештаја са службених путовања.
19. Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу.
20. Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.

Пошто је усвојен предложени дневни ред, прешло се на
1. тачку
Усвојен је Записник са II седнице Изборног и Наставно-научног већа.
Изборно веће
2. тачка
На предлог катедара Физичког факултета, Изборно веће је донело одлуку о расписивању
конкурса за избор за избор наставника то:
a) једног ванредног професора за ужу научну област Физика кондензоване материје (са 1
гласом против, 1 уздржаним гласом и 43 гласа за)
Комисија:
др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор ФФ
др Љубиша Зековић, редовни професор ФФ
др Небојша Ромчевић, научни саветник ИФ
b) једног ванредног професора за ужу научну област Настава физике
Комисија:
др Драгољуб Белић, редовни професор ФФ
др Мићо Митровић, редовни професор ФФ
др Живан Лазић, редовни професор Филозофског факултета
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др Војислав Божичковић, редовни професор Филозофског факултета
3. тачка
У вези са избором једног доцента за ужу научну област Физика честица и поља, најпре се члан
Изборне комисије проф. др Маја Бурић похвално изразила о кандидату. Затим се приступило
јавном гласању прозивањем, те је једногласно, са 39 гласова ЗА, од 39 присутних редовних
професора, ванредних професора и доцената који чине изборно тело, др ДУШКО ЛАТАС изабран у
звање доцента за ужу научну област Физика честица и поља.
4. тачка
Изборно веће је донело одлуку о покретању поступка за избор др ИГОРА ФРАНОВИЋА у звање
научни сарадник.
Комисија:
др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор ФФ
др Милан Кнежевић, редовни професор ФФ
др Никола Бурић, научни саветник ИФ
5. тачка
Изборно веће је донело одлуку о покретању поступка за избор МИРЈАНЕ ВОЈНОВИЋ у звање
истраживач сарадник.
Комисија:
др Драгољуб Белић, редовни професор ФФ
др Горан Попарић, ванредни професор ФФ
др Братислав Маринковић, научни саветник ИФ
6. тачка
Усвојени су извештаји изборних комисија и у звање истраживач сарадник изабрани:
a) ВЛАДИМИР ЧУБРОВИЋ
b) ИВАН ПЕТРOНИЈЕВИЋ

Наставно-научно веће
7. тачка
Одређена је Комисија за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за
израду докторске дисертације за:
a) СЕМИРА ФАЗЛИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под
називом: „ДОЗИМЕТРИЈА GAF ХРОМАТСКИМ ФИЛМОМ – НОВА МЕТОДА КАЛИБРАЦИЈЕ“
Комисија:
др Милош Вићић, виши научни сарадник ФФ
др Горан Попарић, ванредни професор ФФ
др Владимир Удовичић, научни сарадник ИФ
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8. тачка
Усвојен је Извештај Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за
израду докторске дисертације и одређен ментор за:
a) НИКОЛУ ВЕСЕЛИНОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију
под називом: „ДЕТЕКЦИЈА ВИШЕСТРУКИХ МИОНСКИХ ДОГАЂАЈА У ПОДЗЕМНОЈ
ЛАБОРАТОРИЈИ И ЕНЕРГЕТСКИ ЗАВИСНА СОЛАРНА МОДУЛАЦИЈА КОСМИЧКОГ ЗРАЧЕЊА“
Ментор:
др Александар Драгић, виши научни сарадник ИФ
9. тачка
Одређена је Комисија за преглед и оцену докторске дисертације за:
a) СВЕТЛАНУ ЖИВКОВИЋ-РАДЕТА, дипломираног физичара, која је предала докторску
дисертацију под називом: „СТРУКТУРАЛНЕ ПРОМЕНЕ У ГРАНУЛАРНОМ МАТЕРИЈАЛУ
ТОКОМ ПРОЦЕСА КОМПАКТИФИКАЦИЈЕ“
Комисија:
др Зорица Јакшић, виши научни сарадник ИФ
др Милан Кнежевић, редовни професор ФФ
др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор ФФ
др Слободан Врховац, научни саветник ИФ
b) ЗОРАНА ПОПОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под
називом: „МЕХАНИЧКЕ И ТЕРМАЛНЕ ОСОБИНЕ ХЕЛИКАЛНИХ УГЉЕНИЧКИХ НАНОТУБА“
Комисија: др Иванка Милошевић, редовни професор ФФ
др Милан Дамњановић, редовни професор ФФ
др Зоран Поповић, научни саветник ИФ
10. тачка
Усвојен је Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређена Комисија
за одбрану дисертације за:
a) ЉУБИЦУ ДАВИДОВИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију
под називом: „ДИРЕХЛЕОВА p-БРАНА У СЛАБО ЗАКРИВЉЕНОМ ПРОСТОРУ“
Комисија:
др Маја Бурић, редовни професор ФФ
др Воја Радовановић, редовни професор ФФ
др Бранислав Саздовић, научни саветник ИФ
b) ВЕСНУ БЕРЕЦ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под
називом: „ION-ATOM QUANTUM ENTANGLEMENT IN A MAGNETIC FIELD BASED ON THE
SUPERFOCUSING EFFECT – THE SPIN QUBIT PROCESSING IN SILICON“ (Јонско-атомска квантна
корелација у магнетном пољу базирана на ефекту суперфокусирања – процесирање
спинског кубита у силицијуму)
Комисија:
др Марин Тадић, научни сарадник ИНН Винча
др Зоран Радовић, редовни професор ФФ
др Едиб Добарџић, ванредни професор ФФ
др Горан Попарић, ванредни професор ФФ
c) СОЊУ АШКРАБИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под
називом: „ФОНОНИ И ДЕФЕКТНА СТАЊА У ОКСИДНИМ НАНОМАТЕРИЈАЛИМА“
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Комисија:

др Зорана Дохчевић-Митровић, научни саветник ИФ
др Милан Дамњановић, редовни професор ФФ
др Стеван Стојадиновић, ванредни професор ФФ

11. тачка
Одређена је Комисија за нострификацију докторске дипломе коју је др БОРИВОЈЕ ДАКИЋ
стекао на Физичком факултету Универзитета у Бечу (Аустрија), одбраном докторске дисертације
под називом: „Generic Probabilistic Theories – Reconstruction of Quantum Theory“
Комисија:
др Милан Дамњановић, редовни професор ФФ
др Иванка Милошевић, редовни професор ФФ
12. тачка
Усвојен је Извештај Комисије за нострификацију докторске дипломе коју је др ТИЈАНА
МАРИНКОВИЋ стекла на Факултету за математику, физику и природне науке Универзитета Тренто
у Италији и донета одлука да се предложи Комисији за признавање високошколских диплома
Универзитета у Београду да докторску диплому др Тијане Маринковић призна као еквивалентну
докторској дипломи Физичког факултета као и сва права које таква диплома и научни степен
доктор физичких наука дају.
13. тачка
Одређена је Комисија за нострификацију дипломе основних студија физике коју је АЛДИН
МАШОВИЋ стекао на Природно-математичком факултету у Сарајеву (Босна и Херцеговина)
Комисија:
др Иван Дојчиновић, ванредни професор ФФ
др Горан Попарић, ванредни професор ФФ
14. тачка
Наставно-научно веће је на предлог Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у
Београду ДАЛО САГЛАСНОСТ на избор др ДРАГАНА МИРКОВА у звање редовног професора за ужу
научну област Теорија и технологија спорта и физичког васпитања, односно предмет
Информациони системи у физичком васпитању и спорту.
15. тачка
Усвојен је Извештај Комисије за рецензију рукописа „Одабрана поглавља Физике II за студенте
Факултета за физичку хемију“ аутора доц. др Душана Поповића чиме је рукопис прихваћен као
уџбеник за предмет Физика II Факултета за физичку хемију.
16. тачка
Питање наставе
Продекан за наставу проф. др Иван Дојчиновић обавестио је чланове Већа да је почела
процедура издавања диплома за болоњске студенте, да је декан потписао првих 14 диплома које
је израдио Универзитет према подацима послатим са факултетског информационог система.
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Затим је обавестио чланове Већа да постоји предлог за ангажовање у настави још два
истраживача и то: Вељка Јанковића и Петра Бокана, што је Веће, после краће дискусије усвојило.
Проф. др Иван Дојчиновић је подсетио чланове Већа о ранијем договору да се убудуће комплетна
листа истраживача за ангажовање у настави припреми у јуну месецу текуће године, како би на
време могла да се испланира настава за наредну школску годину.
Продекан за наставу је такође замолио наставнике да записнике са испита закључе до 25.
фебруара 2014, пошто ће се почетком летњег семестра радити пресек висина студенских
школарина на основу испита положених у јануарском и фебруарском испитном року.
Наставно-научно веће после краће дискусије и гласања НИЈЕ ПОДРЖАЛО предлог СКОНУС-а o
продужавању рока за завршетак студија студентима који студирају по старом програму,
организовању 6 испитних рокова и потребном броју бодова од 48 за студирање на терету буџета.
Декан Факултета је замолио шефове катедара да убудуће чешће организују састанке катедара,
уредније воде записнике са састанака, као и листе ангажовања у настави.
Питања финансија
Продекан за финансије проф. др Иван Белча обавестио је чланове Већа да су уплаћени
хонорари за истраживаче на пројектима и подсетио их да воде рачуна о уплати солидарног
пореза. Уплате се врше на 3 месеца, а порез се плаћа на сва примања преко 60 хиљада динара.
Питања науке
Продекан за науку проф. др Маја Бурић је обавестила чланове Већа да је база о студентима
докторских студија скоро попуњена и да се ускоро очекује издавање докторских диплома. Такође
је обавестила присутне да је у Ректорату одржан инфо дан за пројекат „Хоризонт 2020“ у оквиру
европског програма за подршку истраживањима и иновацијама.
Проф. др Маја Бурић је затим предложила да се убудуће приликом расписивања конкурса за
избор у звање доцента, сем уже научне области прецизирају и предмети за које се наставних
бира, што је једногласно усвојено.
Декан Факултета је искористио прилику да закаже састанак радне групе у саставу: декан,
продекан за науку, продекан за финансије, проф. др Сунчица Елезовић-Хаџић, проф. др Милан
Дамњановић, проф. др Милорад Кураица, проф. др Петар Аџић, проф. др Горан Попарић, проф. др
Лазар Лазић и проф. др Владимир Милосављевић, за среду 5. фебруар 2014. године у 13 часова.
На састанку ће се разговарати о различитим проблемима у раду Факултета, кадровској политици,
правцима развоја образовног и научно-истраживачког рада и другим питањима од значаја за рад
Факултета.
17. тачка
Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства следећим наставницима и сарадницима:
a) Весни Ковачевић и Горану Сретеновићу у периоду од 2. до 6. фебруара 2014. године ради
учешћа на научном скупу “Chemistry initiated by electrical discharges with liquids” који се
одржава у Љубљани (Словенија)
b) проф. др Марији Димитријевић у периоду од 3. до 8. фебруара 2014. године ради посете
Институту „Руђер Бошковић“ у Загребу (Хрватска)
c) проф. др Мирослави Ункашевић и проф. др Ивани Тошић у периоду од 27. априла до 2.
маја 2014. године ради учешћа на конференцији Европске геофизичке уније која се
одржава у Бечу (Аустрија)

29. јануар 2014.

18. тачка
Наставно-научно веће је усвојило извештај са службеног путовања проф. др Ђорђа
Спасојевића који је у периоду од 19. до 23. јануара 2014. године учествовао на конференцији
“Avalanches and intermittency in out-of-equilibrium systems” која је одржана у Курмајеру (Италија).
Седница је завршена у 12:35 часова.

Београд, 6.2.2014.

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

