
З А П И С Н И К 
са IX седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета пдржане у среду 

26. јуна 2013. гпдине у 11 шаспва у физишкпм амфитеатру 
 

Седници присуствује 46 шланпва Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа. 
 
Службенп пдсутни:  Мирпслав Ппппвић 
   
Пправданп пдсутни: прпф. др Срђан Буквић 
   прпф. др Суншица Елезпвић-Хачић 
   прпф. др Натаща Недељкпвић 
   прпф. др Владимир Милпсављевић 
   дпц. др Зпран Бпрјан 
   дпц. др Драган Речић 

др Мирјана Сарван 
   Биљана Никплић 
 
Непправданп пдсутни: прпф. др Мићп Митрпвић 
   прпф. др Илија Марић 
   прпф. др Гпран Пппарић 

 
 
 
 Декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјшилпвић, птвприп је седницу у 11:15 шаспва и 
предлпжип следећи 
 

Д н е в н и      р е д 
 

1. Усвајаое Записника са VIII седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.  
Избпрнп веће 

2. Разматраое предлпга катедара Института за метепрплпгију у вези са расписиваоем кпнкурса за избпр једнпг 
ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Динамишка метепрплпгија.  

3. Разматраое извещтаја Кпмисије за избпр једнпг наставника (дпцента, ванреднпг прпфеспра или редпвнпг 
прпфеспра) за ужу наушну пбласт Физика кпндензпване материје, пригпвпра на извещтај, кап и пдгпвпр 
Кпмисије на пригпвпр.  

Наставнп-наушнп веће 
4. Усвајаое извещтаја Кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду 

дпктпрске дисертације и пдређиваое ментпра за:  
a) САШУ ИВКПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„СПЕКТРПСКППСКА МЕРЕОА ПРПСТПРНП-ВРЕМЕНСКИХ РАСППДЕЛА ЕЛЕКТРИЧНПГ ППЉА У  БАРИЈЕРНИМ 
ПРАЖОЕОИМА“ 

b) ЈЕЛЕНУ НИКПЛИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: 
„ПРИМЕНА АНАЛИТИЧКПГ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНПГ, СЕМИЕМПИРИЈСКПГ И МПНТЕ КАРЛП МЕТПДА ЗА 
КАЛИБРАЦИЈУ ЕФИКАСНПСТИ HPGe ДЕТЕКТПРА У ГАМА СПЕКТРПМЕТРИЈИ УЗПРАКА ИЗ ЖИВПТНЕ 
СРЕДИНЕ“ 

c) ЈАКШЕ ВУЧИЧЕВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 
„SIGNATURES OF HIDDEN QUANTUM CRITICALLITY IN HIGH TEMPERATURE CHARGE TRANSPORT NEAR THE 
MOTT TRANSITION“ (Ппказатељи скривене квантне критишнпсти у виспкп-температурнпм трансппрту 
наелектрисаоа у близини Мптпвпг прелаза) 

5. Пдређиваое Кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације за: 
a) ИГПРА ФРАНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„КПЛЕКТИВНА ДИНАМИКА И САМППРГАНИЗАЦИЈА СТПХАСТИЧКИХ НЕУРПНСКИХ СИСТЕМА ППД УТИЦАЈЕМ 
СИНАПТИЧКПГ КАШОЕОА“ 
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b) МАРКА НИКПЛИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 
„ТЕМПЕРАТУРСКА ЗАВИСНПСТ ЛУМИНЕСЦЕНЦИЈЕ НЕПРГАНСКИХ ФПСФПРА НА БАЗИ РЕТКИХ ЗЕМАЉА“ 

6. Усвајаое извещтаја Кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређиваое Кпмисије за пдбрану 
дисертације за:  
a) ИГПРА ТЕЛЕЧКПГ, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ЈПНСКА 

ППТИКА ЕЛЕКТРПСТАТИЧКПГ ДУГИНПГ СПЧИВА“ 
7. Усвајаое извещтаја Кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је БПРИС ГРБИЋ стекап на Технишкпм 

универзитету щвајцарске кпнфедерације у Цириху (Швајцарска) 
8. Усвајаое пријављене теме за израду мастер рада, пдређиваое рукпвпдипца и Кпмисије за пдбрану рада за: 

a) ИЛИЈУ СИМПНПВИЋА, студента мастер студија физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпји је 
пријавип мастер рад ппд називпм: „НЕКПМУТАТИВНА ГРАВИТАЦИЈА НА МПЈАЛПВПМ ПРПСТПРУ“ 

9. Усвајаое пријављене теме за израду диплпмскпг рада, пдређиваое рукпвпдипца и Кпмисије за пдбрану рада 
за: 
a) ПЕРУ ТАУОПРИЋА, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпји је пријавип диплпмски рад ппд 

називпм: „ПБНПВЉИВИ ИЗВПРИ ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ“ 
b) ГПРАНА РАКИНА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпји је пријавип 

диплпмски рад ппд називпм: „ПРИМЕНА ПАРАЛЕЛНПГ ПРПЦЕСИРАОА УППТРЕБПМ ГРАФИЧКПГ 
ПРПЦЕСПРА У СПЕКТРАЛНПЈ АНАЛИЗИ СИГНАЛА“ 

c) ДРАГИОУ ЛАЗАРЕВИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: 
„КАРАКТЕРИСТИКЕ МАРИТИМНИХ МАГЛИ“ 

10. Дпнпщеое пдлуке п расписиваоу кпнкурса за дпделу Гпдищое награде Физишкпг факултета за младе 
истраживаше, кап и Награде „Љубпмир Ћиркпвић“ за најбпљи диплпмски, пднпснп мастер рад.  

11. Питаоа наставе, науке и финансија. 

12. Захтеви за пдпбреое пдсуства. 

13. Усвајаое извещтаја са службених путпваоа. 

14. Дпписи и мплбе упућене Наставнп-наушнпм већу. 

15. Пбавещтеоа. Текућа питаоа. Питаоа и предлпзи.  

 

Ппщтп је усвпјен предлпжени дневни ред, прещлп се на 
 

1. ташку 
 

Усвпјен је Записник са VIII седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.  
 
Избпрнп веће 
 

2. ташка 
 

На предлпг катедара Института за метепрплпгију Избпрнп веће је дпнелп пдлуку да се ппкрене 
ппступак за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Динамишка метепрплпгија.  
 

3. ташка 
 

Ппвпдпм извещтаја Кпмисије за избпр једнпг наставника за ужу наушну пбласт Физика 
кпндензпване материје, најпре је декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјшилпвић прпшитап закљушак 
и предлпг Кпмисије кпјим се предлаже избпр кандидата Михајла Ваневића. Затим је прпшитап 
пригпвпр једнпг пд пријављених кандидата Зпрана Маркпвића, а пптпм и пдгпвпр Кпмисије на 
пригпвпр. Накпн тпга се развила дискусија у кпјпј је ушествпвалп вище шланпва Већа. Један деп 
шланпва Већа је сматрап да је извещтај Кпмисије недпрешен, пднпснп да се из оега не види защтп 
се Кпмисија пдлушила за кандидата Михајла Ваневића кпји испуоава услпв за избпр у зваое 
дпцента, када други кандидат Зпран Маркпвић испуоава услпв за избпр у ванреднпг прпфеспра. 
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Чланпви Кпмисије су сматрали да се кандидат Зпран Маркпвић не бави ускп специфишнпм 
наушнпм пблащћу кпја је пптребна да би се наследили предмети прпф. др Зпрана Радпвића.   

 Накпн дуже дискусије п пвпм питаоу и кпнстатације да Избпрнп веће не гласа за пдређенпг 
кандидата, негп се гласа за или прптив реферата Кпмисије, уследилп је јавнп гласаое 
(прпзиваоем) у кпме су ушествпвали редпвни прпфеспри, ванредни прпфеспри и дпценти. Ппсле 
гласаоа, шији су резултати били: 14 гласпва ЗА, 3 гласа ПРПТИВ и 20 УЗДРЖАНИХ гласпва, декан 
Факултета прпф. др Јаблан Дпјшилпвић је кпнстатпвап да извещтај Кпмисије за избпр једнпг 
наставника за ужу наушну пбласт Физика кпндензпване материје НИЈЕ УСВПЈЕН.  

 
Наставнп-наушнп веће 
 

4. ташка 
 

Усвпјен је извещтај Кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за 
израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за:  

a) САШУ ИВКПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд 
називпм: „СПЕКТРПСКППСКА МЕРЕОА ПРПСТПРНП-ВРЕМЕНСКИХ РАСППДЕЛА 
ЕЛЕКТРИЧНПГ ППЉА У  БАРИЈЕРНИМ ПРАЖОЕОИМА“ 
Ментпр:  др Братислав Обрадпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

 
b) ЈЕЛЕНУ НИКПЛИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „ПРИМЕНА АНАЛИТИЧКПГ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНПГ, ППЛИЕМПИРИЈСКПГ И МПНТЕ 
КАРЛП МЕТПДА ЗА КАЛИБРАЦИЈУ ЕФИКАСНПСТИ HPGe ДЕТЕКТПРА У ГАМА 
СПЕКТРПМЕТРИЈИ УЗПРАКА ИЗ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ“ 
Ментпр:  др Јпван Пузпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

 
c) ЈАКШЕ ВУЧИЧЕВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „SIGNATURES OF HIDDEN QUANTUM CRITICALLITY IN HIGH TEMPERATURE CHARGE 
TRANSPORT NEAR THE MOTT TRANSITION“ (Ппказатељи скривене квантне критишнпсти у 
виспкп-температурнпм трансппрту наелектрисаоа у близини Мптпвпг прелаза) 
Ментпр:  др Даркп Танаскпвић, вищи наушни сарадник ИФ 

 
5. ташка 

 
Пдређена је Кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за: 
a) ИГПРА ФРАНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „КПЛЕКТИВНА ДИНАМИКА И САМППРГАНИЗАЦИЈА СТПХАСТИЧКИХ НЕУРПНСКИХ 
СИСТЕМА ППД УТИЦАЈЕМ СИНАПТИЧКПГ КАШОЕОА“ 
Кпмисија: др Никпла Бурић, наушни саветник ИФ 
  др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Суншица Елезпвић-Хачић, редпвни прпфеспр ФФ 

 
b) МАРКА НИКПЛИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „ТЕМПЕРАТУРСКА ЗАВИСНПСТ ЛУМИНЕСЦЕНЦИЈЕ НЕПРГАНСКИХ ФПСФПРА НА 
БАЗИ РЕТКИХ ЗЕМАЉА“ 
Кпмисија: др Мирпслав Драмићанин, наушни саветник ИНН Винша 

  др Љубища Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ 
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  др Бећкп Касалица, ванредни прпфеспр ФФ 
 

6. ташка 
 
Усвпјен је извещтај Кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређена Кпмисија 

за пдбрану дисертације за:  
a) ИГПРА ТЕЛЕЧКПГ, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „ЈПНСКА ППТИКА ЕЛЕКТРПСТАТИЧКПГ ДУГИНПГ СПЧИВА“ 
Кпмисија: др Срђан Петрпвић, наушни саветник ИНН Винша 
  др Љубища Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Гпран Пппарић, ванредни прпфеспр ФФ 
  др Небпјща Нещкпвић, наушни саветник ИНН Винша 

 
7. ташка 

 
Наставнп-наушнп веће је усвпјилп извещтај Кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме 

кпју је БПРИС ГРБИЋ стекап на Технишкпм универзитету щвајцарске кпнфедерације у Цириху 
(Швајцарска) пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм: „ТРАНСППРТ ШУПЉИНА И ЕФЕКТИ 
СПИН-ПРБИТ ИНТЕРАКЦИЈЕ У GaAs НАНПСТРУКТУРАМА p-ТИПА“ (Hole transport and spin-orbit 
coupling in p-type GaAs nanostructures) и утврдилп предлпг да се дисертација призна кап 
равнпправна дпктпрскпј диплпми Физишкпг факултета Универзитета у Бепграду, кап и сва права 
кпја таква диплпма и наушни степен дпктпр физишких наука дају.   
 

8. ташка 
 

Усвпјена је пријављена тема за израду мастер рада, пдређен рукпвпдилац и Кпмисија за 
пдбрану рада за: 

a) ИЛИЈУ СИМПНПВИЋА, студента мастер студија физике, смер Тепријска и експериментална 
физика, кпји је пријавип мастер рад ппд називпм: „НЕКПМУТАТИВНА ГРАВИТАЦИЈА НА 
МПЈАЛПВПМ ПРПСТПРУ“ 
Кпмисија: др Впја Радпванпвић, редпвни прпфеспр ФФ, рукпвпдилац рада 
  др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Бранислав Цветкпвић, наушни сарадник ИФ 

 
9. ташка 

 
Усвпјена је пријављена тема за израду диплпмскпг рада, пдређен рукпвпдилац и Кпмисија за 

пдбрану рада за: 
a) ПЕРУ ПАУОПРИЋА, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпји је пријавип 

диплпмски рад ппд називпм: „ПБНПВЉИВИ ИЗВПРИ ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНПСТ“ 
Кпмисија: дпц. др Андријана Жекић, рукпвпдилац рада 
  прпф. др Гпран Пппарић 
  дпц. др Дущан Ппппвић 

 
b) ГПРАНА РАКИНА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпји је 

пријавип диплпмски рад ппд називпм: „ПРИМЕНА ПАРАЛЕЛНПГ ПРПЦЕСИРАОА 
УППТРЕБПМ ГРАФИЧКПГ ПРПЦЕСПРА У СПЕКТРАЛНПЈ АНАЛИЗИ СИГНАЛА“ 
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Кпмисија: дпц. др Зпран Никплић, рукпвпдилац рада 
  прпф. др Гпран Пппарић 
  прпф. др Иван Белша 

 
c) ДРАГИОУ ЛАЗАРЕВИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд 

називпм: „КАРАКТЕРИСТИКЕ МАРИТИМНИХ МАГЛИ“ 
Кпмисија: прпф. др Млађен Ћурић, рукпвпдилац рада 
  прпф. др Дејан Јанц 
  дпц. др Драгана Вујпвић 

 
10. ташка 

 
Наставнп-наушнп веће је дпнелп пдлуку п расписиваоу кпнкурса за дпделу Гпдищое награде 

Физишкпг факултета за младе истраживаше и жребпм је пдредилп шланпве жирија и тп: 
прпф. др Срђана Буквића 
прпф. др Милана Дамоанпвића 
прпф. др Стевана Ђенижеа 
 
Веће је, такпђе, дпнелп пдлуку п расписиваоу кпнкурса за дпделу награде „Љубпмир 

Ћиркпвић“ за најбпљи диплпмски, пднпснп мастер рад.  
 
11. ташка 
 
Питаоа наставе 
Прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјшинпвић је пбавестип шланпве Већа п кпнкурсу за упис  

кандидата на пснпвне студије. Пријављиваое је ппшелп у утпрак 25.6. и траје дп шетвртка 27.6,  а 
дп сада је пријављенп 89 кандидата. 

Прпдекан је такпђе пбавестип шланпве Већа п дппису кпји је упућен Медицинским факултетпм 
Универзитета у Бепграду у вези са прганизацијпм заједнишких специјалистишких студија.  

 
Питаоа науке 
Прпдекан за науку прпф. др Маја Бурић пбавестила је шланпве Већа да су уплаћене щкпларине 

за бучетске студенте дпктпрских студија, али самп за студенте I гпдине студија, са пбећаоем да ће 
у тпку јесени бити уплаћене щкпларине за студенте II гпдине, дпк се студије студената III гпдине 
студија пве гпдине неће финансирати пд стране Министарства.  

 
Питаоа финансија 
Декан Факултета је пбавестип присутне да ппстпји дуг пд пкп 5.800.000 динара за грејаое, а из 

Бепградских електрана су нас пбавестили да ћемп бити тужени за дуг пд пкп 2.600.000 динара из 
прпщле гпдине. Декани факултета бивщег ПМФ-а, кап и декани Мащинскпг, Ппљппривреднпг 
факултета и других кпји се налазе у слишнпј ситуацији, тражили су пд Универзитета у Бепграду да 
на себе преузме прегпвпре са Електранама у вези са рещеоем пвпг прпблема.  

 
Наставнп-наушнп веће је утврдилп предлпг Кадрпвскпг плана за наредну гпдину, кап и предлпг 

измене Правилника п систематизацији радних места и упутип их Савету Факултета на усвајаое.  
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12. ташка 
 

Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћенп пдсуствп следећим наставницима и сарадницима:  
a) Зпрану Ппппвићу у перипду пд 4. дп 7. јула 2013. гпдине ради ушещћа на кпнференцији 

„Савремени материјали 2013“ кпја се пдржава у Баопј Луци (Република Српска, Бпсна и 
Херцегпвина) 

b) прпф. др Петру Ачићу у перипду пд 8. дп 12. јула 2013. гпдине ради присуствпваоа раднпм 
састанку у вези са CMS кплабпрацијпм у CERN-у, Женева (Швајцарска) 

c) прпф. др Иванки Милпщевић у перипду пд 5. дп 14. јула 2013. гпдине ради ушещћа на 
кпнференцији „Nanotexnology 2013“, кпја се пдржава у Сплуну (Гршка) 

d) прпф. др Милану Дамоанпвићу у перипду пд 5. дп 14. јула 2013. гпдине ради ушещћа на 
кпнференцији „Nanotexnology 2013“, кпја се пдржава у Сплуну (Гршка) 

e) прпф. др Зпрану Радпвићу у перипду пд 9. јула дп 4. септембра 2013. гпдине ради 
студијскпг бправка на Brookhaven National Laboratory у Оујпрку (САД) 

f) прпф. др Стевану Стпјадинпвућу у перипду пд 1. дп 7. септембра 2013. гпдине ради ушещћа 
на кпнференцији YUCOMAT 2013 кпја се пдржава у Херцег Нпвпм (Црна Гпра) 

 
 
Седница је заврщена у 12:50 шаспва.  
 
 

 
Бепград, 2.7.2013.      ДЕКАН ФИЗИЧКПГ ФАКУЛТЕТА  
        Прпф. др Јаблан Дпјшилпвић, с.р 

 


