ЗАПИСНИК
са X седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа пдржане у среду 11. јула 2012. гпдине
у 11 шаспва у физишкпм амфитетару
Седници присуствује 39 шланпва Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.
Службенп пдсутни:

дпц. др Братислав Пбрадпвић
мр Саща Дмитрпвић
Зпран Ппппвић

Пправданп пдсутни:

др Зприца Ппппвић
др Никпла Шищпвић

Непправданп пдсутни:

прпф. др Стеван Ђениже
прпф. др Милан Кнежевић
прпф. др Мирпслава Ункащевић
прпф. др Милпрад Кураица
прпф. др Лазар Лазић
прпф. др Владимир Милпсављевић
прпф. др Јпван Пузпвић
прпф. др Татјана Вукпвић
дпц. др Зпран Бпрјан
дпц. др Владимир Ђурђевић
дпц. др Владимир Миљкпвић
дпц. др Драган Речић
дпц. др Ђпрђе Спаспјевић
дпц. др Владан Вушкпвић
мр Предраг Искренпвић

Декан Факултета прпф. др Љубища Зекпвић птвприп је седницу у 11:15 шаспва и
предлпжип следећи
Дневни
1.
2.

3.

4.

5.

6.

ред

Усвајаое записника са IX седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Факултета.
Утврђиваое предлпга за избпр и тп:
a) др МАРИЈЕ ПЕТКПВИЋ у зваое наушни сарадник.
b) др МИЛЕНЕ МАЈКИЋ у зваое наушни сарадник
Пдређиваое кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске дисертације за:
a) МАРКА НИКПЛИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ТЕМПЕРАТУРСКА
ЗАВИСНПСТ ЛУМИНЕСЦЕНЦИЈЕ НЕПРГАНСКИХ ФПСФПРА НА БАЗИ РЕТКИХ ЗЕМАЉА“
b) НПВИЦУ ПАУНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: „МАГНЕТИЗАМ У
ПКСИДНИМ НАНПМАТЕРИЈАЛИМА“
Усвајаое извещтаја кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске
дисертације и пдређиваое ментпра за:
a) СПОУ АШКРАБИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ФПНПНИ И
ДЕФЕКТНА СТАОА У ПКСИДНИМ НАНПМАТЕРИЈАЛИМА“
Пдређиваое кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:
a) КАТАРИНУ ВЕЉПВИЋ, диплпмиранпг метепрплпга, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ППБПЉШАОА
РЕГИПНАЛНИХ ПРПГНПЗА У ПДНПСУ НА ГЛПБАЛНЕ КПД ДУГПТРАЈНИХ ИНТЕГРАЦИЈА“
Усвајаое пријављене теме за пдбрану мастер рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за:
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a)
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

АНУ АШКПВИЋ, студента мастер студија смера Ппщта физика, кпја је пријавила мастер рад ппд називпм: „ИЗАБРАНИ
ДЕМПНСТРАЦИПНИ ПГЛЕДИ ИЗ ЗАКПНА ПДРЖАОА ИМПУЛСА И МПМЕНТА ИМПУЛСА“
Усвајаое пријављене теме за пдбрану диплпмскпг рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за:
a) СПОУ МАРКПВИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ
ПРПМЕНА НА ЦИКЛПНСКУ АКТИВНПСТ У ЕВРП МЕДИТЕРАНСКПЈ ПБЛАСТИ“
b) САНДРУ ЋЕКЛИЋ, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпја је пријавила диплпмски рад ппд
називпм: „ЕНЕРГИЈА ВЕТРА“
c)
АЛЕКСАНДРА ДИМИТРИЈЕВИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпји је пријавип
диплпмски рад ппд називпм: „БИПМАСА КАП ПБНПВЉИВ ИЗВПР ЕНЕРГИЈЕ“
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 IX седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Факултета.
2. ташка
Избпрнп веће Физишкпг факултета утврдилп је предлпг за избпр у зваое и тп:
a) др МАРИЈЕ ПЕТКПВИЋ у зваое наушни сарадник.
Кпмисија: др Стеван Стпјадинпвић, ванредни прпфеспр ФФ
др Љубиша Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Расткп Василић, дпцент Универзитета ЕДУКОНС
b) др МИЛЕНЕ МАЈКИЋ у зваое наушни сарадник
Кпмисија: др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ
др Наташа Недељкпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Таскп Грпзданпв, научни саветник ИФ
3. ташка
Пдређена је кпмисија за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду
дпктпрске дисертације за:
a) МАРКА НИКПЛИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „ТЕМПЕРАТУРСКА ЗАВИСНПСТ ЛУМИНЕСЦЕНЦИЈЕ НЕПРГАНСКИХ
ФПСФПРА НА БАЗИ РЕТКИХ ЗЕМАЉА“
Кпмисија: др Мирпслав Драмићанин, научни саветник ИНН Винча
др Љубиша Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ
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др Бећкп Касалица, дпцент ФФ
b) НПВИЦУ ПАУНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „МАГНЕТИЗАМ У ПКСИДНИМ НАНПМАТЕРИЈАЛИМА“
Кпмисија: др Зпран Ппппвић, научни саветник ИФ
др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Ђпрђе Спаспјевић, дпцент ФФ
4. ташка
Усвпјен је извещтај кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за
израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за:
a) СПОУ АШКРАБИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „ФПНПНИ И ДЕФЕКТНА СТАОА У ПКСИДНИМ НАНПМАТЕРИЈАЛИМА“
Ментпр: др Зпрана Дпхчевић-Митрпвић, научни саветник ИФ
5. ташка
Пдређена је кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:
a) КАТАРИНУ ВЕЉПВИЋ, диплпмиранпг метепрплпга, кпја је предала дпктпрску
дисертацију ппд називпм: „ППБПЉШАОА РЕГИПНАЛНИХ ПРПГНПЗА У ПДНПСУ НА
ГЛПБАЛНЕ КПД ДУГПТРАЈНИХ ИНТЕГРАЦИЈА“
Кпмисија: др Федпр Месингер, члан САНУ, прпф. Мериленд Универзитета (САД)
др Бпривпј Рајкпвић, ванредни прпфеспр ФФ
др Лазар Лазић, ванредни прпфеспр ФФ
6. ташка
Усвпјена је пријављена тема за пдбрану мастер рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за
пдбрану рада за:
a) АНУ АШКПВИЋ, студента мастер студија смера Ппщта физика, кпја је пријавила мастер
рад ппд називпм: „ИЗАБРАНИ ДЕМПНСТРАЦИПНИ ПГЛЕДИ ИЗ ЗАКПНА ПДРЖАОА
ИМПУЛСА И МПМЕНТА ИМПУЛСА“
Кпмисија: прпф. др Мићп Митрпвић, рукпвпдилац рада
дпц. др Андријана Жекић
мр Саша Ивкпвић
7. ташка
Усвпјена је пријављена тема за пдбрану диплпмскпг рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за
пдбрану рада за:
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a) СПОУ МАРКПВИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд
називпм: „УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРПМЕНА НА ЦИКЛПНСКУ АКТИВНПСТ У ЕВРП
МЕДИТЕРАНСКПЈ ПБЛАСТИ“
Кпмисија: др Бпривпј Рајкпвић, ванредни прпфеспр ФФ, рукпвпдилац рада
др Владимир Ђурђевић, дпцент ФФ
мр Катарина Вељпвић, асистент ФФ
b) САНДРУ ЋЕКЛИЋ, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпја је
пријавила диплпмски рад ппд називпм: „ЕНЕРГИЈА ВЕТРА“
Кпмисија: др Андријана Жекић, дпцент ФФ, рукпвпдилац рада
др Гпран Пппарић, дпцент ФФ
др Душан Ппппвић, дпцент ФФ
c) АЛЕКСАНДРА ДИМИТРИЈЕВИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и
инфпрматика, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „БИПМАСА КАП
ПБНПВЉИВ ИЗВПР ЕНЕРГИЈЕ“
Кпмисија: др Андријана Жекић, дпцент ФФ, рукпвпдилац рада
др Гпран Пппарић, дпцент ФФ
др Душан Ппппвић, дпцент ФФ
8. ташка
Прпдекан за наставу пбавестип је шланпве Наставнп-наушнпг већа п првпм уписнпм рпку за
упис студената у прву гпдину пснпвних студија.
Накпн заврщенпг пријемнпг испита примљенп 129 кандидата, пд кпјих се уписалп 103. Пп
смерпвима тп изгледа пвакп:
Смер
А
Б
Ц
М

Пријављенп
28
47
25
29

Уписанп
23 (22+1)
35 (34+1)
24
21

Накпн заврщенпг пријемнпг испита јпщ 20 кандидата кпји су на другпм факултету пплагали
пријемни испит из математике или физике ппднели су дпкумента за упис на Физишки факултет.
Упис траје дп 12. јула, а тренутнп је уписанп укупнп 115 студената, щтп је бпље негп прпщле
щкплске гпдине.
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9. ташка
Прпдекан за финансије пбавестип је шланпве Већа да ће наредна плата бити смаоена за изнпс
кпји је Факултет дпдавап из сппствених средстава, щтп изнпси пкп 5%. Кпефицијенти су пстали
исти, али је смаоена цена рада збпг великих режијских трпщкпва кпје је Факултет мпрап да
измири.
Такпђе је ппдсетип шланпве Већа да у правнпј служби мпгу јпщ пве недеље преузети рещеоа п
гпдищоим пдмприма и пверити здравстене коижице.
10. ташка
Ппвпдпм захтева Мирпслава Ппппвића да му се пдпбри неплаћена слпбпдна наредна щкплска
2012/2013 гпдина ради студијскпг бправка на Универзитету Беркли у Калифпрнији (САД), развила
се дискусија у кпјпј је ушествпвалп вище шланпва Већа, с пбзирпм да Катедра за физику атпма,
мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и квантну пптику није пдржала састанак и дала свпју
сагласнпст пп пвпм питаоу.
На предлпг прпф. др Маје Бурић, дпнета је пдлука да Веће да свпју услпвну сагласнпст, а да
декан пптпище пдлуку п пдсуству пп прибављенпј сагласнпсти Катедре, и тп са 1 гласпм ПРПТИВ, 1
УЗДРЖАНИМ гласпм и 37 гласпва ЗА.
Наставнп-наушнп веће је затим пдпбрилп плаћена пдсуства:
a) прпф. др Петру Ачићу у перипду пд 14. дп 29. јула 2012. гпдине ради ушещћа на радним
састанцима у пквиру CMS експеримента у CERN-у, Женева (Швајцарска)
b) др Никпли Шищпвићу и Јпвици Јпвпвићу у перипду пд 27. дп 31. августа 2012. гпдине
ради ушещћа на кпнференцији 26th SPIG кпја се пдржава у Зреоанину
c) Јпвици Јпвпвићу у перипду пд 10. дп 14. септембра 2012. гпдине ради ушещћа на
кпнференцији “8th International Workshop on Microwave Discharges: Fundamentals and
Aplications” кпја се пдржава у Мпскви (Русија)
d) прпф. др Лазару Лазићу у перипду пд 16. дп 19. септембра 2012. гпдине ради ушещћа
на кпнференцији “11th Urban Environment Symposium – Urban Futres for Sustanable
World” кпја се пдржава у Калсруеу (Немашка)
e) дпц. др Дущану Ппппвићу у периду пд 17. дп 22. септембра 2012. гпдине ради ушещћа
на кпнференцији “Nanomaterials: Application & Properies 2012“ кпја се пдржава у
Украјини.
Седница је заврщена у 12:45 шаспва.

Бепград, 13.7.2012.

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

