
З А П И С Н И К 

са VII седнице Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета пдржане у среду 11. маја 2011. 

гпдине у 11:30 шаспва у физишкпм амфитеатру  

Седници присуствује 47  шланпва Наставнп-наушнпг већа.  

Службенп пдсутни:  прпф. др Милан Дамоанпвић 

   прпф. др Иванка Милпщевић 

 

Пправданп пдсутни:  прпф. др Стеван Ђениже 

   прпф. др Иван Белша 

   прпф. др Мићп Митрпвић 

   дпц. др Едиб Дпбарчић 

   дпц. др Андријана Жекић 

   др Зприца Ппппвић 

   мр Мирјана Сарван  

Биљана Гајић 

 

Непправданп пдсутни:  прпф. др Илија Марић 

   прпф. др Бпривпј Рајкпвић 

   дпц. др Владимир Миљкпвић 

   др Владимир Ђурђевић 

   мр Саща Дмитрпвић 

   мр Саща Ивкпвић 

    

Декан Факултета прпф. др Љубища Зекпвић птвприп је седницу у 11:35 шаспва и 

предлпжип следећи  

Д н е в н и     р е д  

1. Усвајаое Записника са VI седнице Наставнп-наушнпг већа.  

2. Пдређиваое кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске 

дисертације за:  

a) НЕНАДА ЛАЗАРЕВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„НЕЕЛАСТИЧНП РАСЕЈАОЕ СВЕТЛПСТИ НА ЈАКП КПРЕЛИСАНИМ ЕЛЕКТРПНСКИМ СИСТЕМИМА – 

АНТИМПНИДИ И ТЕЛУРИДИ“ 

b) СВЕТЛАНУ ЖИВКПВИЋ-РАДЕТА, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „СТРУКТУРАЛНЕ ПРПМЕНЕ У ГРАНУЛАРНПМ МАТЕРИЈАЛУ ТПКПМ ПРПЦЕСА 

КПМПАКТИФИКАЦИЈЕ“ 

c) ZOHRU GEBRIEL, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: „СИНТЕЗА 

И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ ЧИСТИХ И ДППИРАНИХ ИТРИЈУМПВИХ МАНГАНИТА И КУПРАТА“ 

d) ABOALQUASIMA ALQATA, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„СИНТЕЗА, СТРУКТУРА И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ ХЕКСАГПНАЛНПГ ИТРИЈУМ-МАНГАНИТА“ 

3. Усвајаое извещтаја кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за  израду 

дпктпрске дисертације и пдређиваое ментпра за: 

a) НЕМАОУ КПВАЧЕВИЋА , диплпмиранпг метепрплпга, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„НУМЕРИЧКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ ЗАСЕЈАВАОА СА ДВПМПМЕНТНИМ МПДЕЛПМ КПНВЕКТИВНИХ ПБЛАКА“ 

b) РАДПМИРА БАОАНЦА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ВРЕМЕНСКИ ПРПМЕНЉИВЕ КПМППНЕНТЕ ФПНА У НИСКПФПНСКПЈ ППДЗЕМНПЈ ЛАБПРАТПРИЈИ“ 
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4. Пдређиваое кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:  

a) НИКПЛУ ШКПРУ, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ПРПБПЈ И 

ФПРМИРАОЕ ГАСНИХ ПРАЖОЕОА ПД СТАНДАРДНИХ ДП МИКРПСКППСКИХ ДИМЕНЗИЈА“ 

5. Усвајаое извещтаја кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређиваое кпмисије за пдбрану 

дисертације за:  

a) ИГПРА САЛПМА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ДЕКПНТРАКЦИПНА ФПРМУЛА ЗА sl (n, R) АЛГЕБРЕ И ПРИМЕНА У ТЕПРИЈИ ГРАВИТАЦИЈЕ“ 

6. Пдређиваое кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је СТЕВАН НАЂ ПЕРГЕ стекап на Технишкпм 

универзитету Delft у Хпландији пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм: „Ппјединашни спинпви у пплу-

прпвпднишким нанп-жицама“ .  

7. Усвајаое пријављене теме за израду мастер рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за: 

a) SANAA MASOD, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је пријавила 

диплпмски рад ппд називпм: „RESONANT VIBRATIONAL EXCITATION OF THE HYDROGEN MOLECULE BY 

ELECTRON IMPACT (Резпнантнп вибраципнп ппбуђиваое мплекула впдпника електрпнима)“ 

b) SARA ALI SALEH AL FALAH, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је пријавила 

диплпмски рад ппд називпм: „STUDY OF BARKHAUSEN NOISE ALONG A HYSTERESIS LOOP“ 

c) ENTESAR MILLAD, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је пријавила 

диплпмски рад ппд називпм: „STUDY OF DRIVING RATE INFLUENCE ON BARKHAUSEN NOISE EMISSIONS“ 

d) SARA BASHIR ALI ALWASHAHI, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је 

пријавила диплпмски рад ппд називпм: „STUDY OF INFLUENCE OF MAGNETIZING FIELD MAGNITUDE ON THE 

SIZE OF HYSTERESIS LOOPS“ 

e) TAHANI ATYDUSALAM KHALIFA, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је 

пријавила диплпмски рад ппд називпм: „STUDY OF TEMPERATURE INFLUENCE ON BARKHAUSEN NOISE 

EMISSIONS“ 

8. Усвајаое пријављене теме за израду диплпмскпг рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада 

за:  

a) НЕНАДА ВРУЋИНИЋА, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпји је пријавип диплпмски рад 

ппд називпм: „АЛФА, БЕТА И ГАМА РАДИПАКТИВНПСТ“ 

b) СТАНКА ЈПВИЧИЋА, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпји је пријавип диплпмски рад 

ппд називпм: „ППШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НУКЛЕАРНИХ ЕЛЕКТРАНА ЧЕТВРТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ“ 

c) МИЛАНУ КУКИЋ, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпја је пријавила диплпмски рад ппд 

називпм: „БРПЈНИ СИСТЕМИ У РАЧУНАРСКПЈ ТЕХНИЦИ“ 

d) ТИБИЈА ФПДПРА, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпји је пријавип диплпмски рад ппд 

називпм: „ВЕЛИКИ ХАДРПНСКИ КПЛАЈДЕР“ 

e) СЛПБПДАНА АТИЋА, апсплвента метепрплпгије, кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм: „ТЕСТ 

УТИЦАЈА ИЗБПРА ШЕМЕ ЗА ГРАНИЧНЕ УСЛПВЕ НА УСПЕХ ПРПГНПЗЕ“ 

f) БПЈАНА ЦВЕТКПВИЋА, апсплвента метепрплпгије, кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм: „УТИЦАЈ 

ХПРИЗПНТАЛНПГ РАЗЛАГАОА МПДЕЛА НА РЕЗУЛТАТЕ ПРПГНПЗЕ ПЛУЈНПГ ВРЕМЕНА“ 

g) ДАЛИБПРКУ НЕШИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: 

„АКУМУЛИРАНЕ ПАДАВИНЕ ИЗ КУМУЛПНИМБУСНИХ ПБЛАКА“ 

h) МАРКА САРИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпји је пријавип диплпмски 

рад ппд називпм: „ПРИМЕНА БРЗЕ ФУРИЈЕПВЕ ТРАНСФПРМАЦИЈЕ У АНАЛИЗАМА ВРЕМЕНСКИХ СЕРИЈА 

МЕТЕПРПЛПШКИХ ППДАТАКА“ 

i) ЗВЕЗДАНУ ПАШАЈЛИЋ, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпја је пријавила диплпмски 

рад ппд називпм: „ФЕНПМЕНПЛПГИЈА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧЕСТИЦА“ 

9. Пдређиваое кпмисије за нпстрификацију диплпме пснпвних студија физике кпју је СИЛВЕСТЕР ШЕЛПАЛ стекап 

на Сегединскпм универзитету у Мађарскпј.  

10. Питаоа наставе, науке и финансија. 

11. Захтеви за пдпбреое пдсуства. 

12. Усвајаое извещтаја са службених путпваоа. 
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13. Дпписи и мплбе упућене Наставнп-наушнпм већу. 

14. Пбавещтеоа. Текућа питаоа. Питаоа и предлпзи.  

 

 

Ппщтп је усвпјен предлпжени Дневни ред, прещлп се на  

1. ташку 

Усвпјен је Записник са VI седнице Наставнп-наушнпг већа.  

 

2. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду 

дпктпрске дисертације за:  

a) НЕНАДА ЛАЗАРЕВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „НЕЕЛАСТИЧНП РАСЕЈАОЕ СВЕТЛПСТИ НА ЈАКП 

КПРЕЛИСАНИМ ЕЛЕКТРПНСКИМ СИСТЕМИМА – АНТИМПНИДИ И ТЕЛУРИДИ“ 

Кпмисија:  др Зпран Ппппвић, наушни саветник ИФ 

  др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

 

b) СВЕТЛАНУ ЖИВКПВИЋ-РАДЕТА, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „СТРУКТУРАЛНЕ ПРПМЕНЕ У ГРАНУЛАРНПМ МАТЕРИЈАЛУ 

ТПКПМ ПРПЦЕСА КПМПАКТИФИКАЦИЈЕ“ 

Кпмисија: др Зприца Јакщић, вищи наушни сарадник ИФ 

  др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Суншица Елезпвић-Хачић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Слпбпдан Врхпвац, наушни саветник ИФ 

 

c) ZOHRU GEBRIEL, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „СИНТЕЗА И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ ЧИСТИХ И ДППИРАНИХ ИТРИЈУМПВИХ 

МАНГАНИТА И КУПРАТА“ 

Кпмисија: др Јпван Блануща, наушни сарадник ИНН Винша 

  др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Лазар Нпвакпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Впјислав Спаспјевић, наушни саветник ИНН Винша 
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d) ABOALQUASIMA ALQATA, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „СИНТЕЗА, СТРУКТУРА И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ 

ХЕКСАГПНАЛНПГ ИТРИЈУМ-МАНГАНИТА“ 

Кпмисија: др Јпван Блануща, наушни сарадник ИНН Винша 

  др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Лазар Нпвакпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Впјислав Спаспјевић, наушни саветник ИНН Винша 

 

3. ташка 

 

Усвпјен је извещтај кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за  

израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за: 

a) НЕМАОУ КПВАЧЕВИЋА , диплпмиранпг метепрплпга, кпји је пријавип дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „НУМЕРИЧКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ ЗАСЕЈАВАОА СА 

ДВПМПМЕНТНИМ МПДЕЛПМ КПНВЕКТИВНИХ ПБЛАКА“ 

Ментпр:   др Млађен Ћурић, редпвни прпфеспр ФФ 

 

b) РАДПМИРА БАОАНЦА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „ВРЕМЕНСКИ ПРПМЕНЉИВЕ КПМППНЕНТЕ ФПНА У 

НИСКПФПНСКПЈ ППДЗЕМНПЈ ЛАБПРАТПРИЈИ“ 

Ментпр:  др Јпван Пузпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

 

4. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:  

a) НИКПЛУ ШКПРУ, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „ПРПБПЈ И ФПРМИРАОЕ ГАСНИХ ПРАЖОЕОА ПД СТАНДАРДНИХ ДП 

МИКРПСКППСКИХ ДИМЕНЗИЈА“ 

Кпмисија: др Драгана Марић, наушни сарадник ИФ 

  др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Александар Срећкпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Братислав Обрадпвић, дпцент ФФ 

  др Зпран Петрпвић, наушни саветник ИФ 

 

5. ташка 

 

Усвпјен је извещтај кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређена кпмисија 

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

називпм: „ДЕКПНТРАКЦИПНА ФПРМУЛА ЗА sl (n, R) АЛГЕБРЕ И ПРИМЕНА У ТЕПРИЈИ 

ГРАВИТАЦИЈЕ“ 

 Кпмисија: др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ 

   др Впја Радпванпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

   др Ђпрђе Шијашки, наушни саветник ИФ  

 

 

 

6. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је СТЕВАН НАЂ ПЕРГЕ стекап 

на Технишкпм универзитету Delft у Хпландији пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм: 

„Ппјединашни спинпви у пплу-прпвпднишким нанп-жицама“ .  

Кпмисија:  прпф. др Милан Дамоанпвић 

  прпф. др Иванка Милпщевић 

  прпф. др Зпран Радпвић 

 

7. ташка 

 

Усвпјена је пријављена тема за израду мастер рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за 

пдбрану рада за: 

a) SANAA MASOD, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је 

пријавила диплпмски рад ппд називпм: „RESONANT VIBRATIONAL EXCITATION OF THE 

HYDROGEN MOLECULE BY ELECTRON IMPACT (Резпнантнп вибраципнп ппбуђиваое 

мплекула впдпника електрпнима)“ 

Кпмисија:  прпф. др Драгпљуб Белић, рукпвпдилац рада 

  дпц. др Гпран Пппарић 

  мр Мирпслав Ристић 

 

b) SARA ALI SALEH AL FALAH, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална 

физика, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „STUDY OF BARKHAUSEN NOISE 

ALONG A HYSTERESIS LOOP“ 

Кпмисија:  дпц. др Ђпрђе Спаспјевић, рукпвпдилац рада 

  прпф. др Милан Кнежевић 

  мр Саоа Јанићевић 

 

c) ENTESAR MILLAD, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја 

је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „STUDY OF DRIVING RATE INFLUENCE ON 

BARKHAUSEN NOISE EMISSIONS“ 

Кпмисија:  дпц. др Ђпрђе Спаспјевић, рукпвпдилац рада 
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  прпф. др Милан Кнежевић 

  мр Саоа Јанићевић 

 

f) SARA BASHIR ALI ALWASHAHI, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална 

физика, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „STUDY OF INFLUENCE OF 

MAGNETIZING FIELD MAGNITUDE ON THE SIZE OF HYSTERESIS LOOPS“ 

Кпмисија:  дпц. др Ђпрђе Спаспјевић, рукпвпдилац рада 

  прпф. др Милан Кнежевић 

  мр Саоа Јанићевић 

 

g) TAHANI ATYDUSALAM KHALIFA, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална 

физика, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „STUDY OF TEMPERATURE 

INFLUENCE ON BARKHAUSEN NOISE EMISSIONS“ 

Кпмисија:  дпц. др Ђпрђе Спаспјевић, рукпвпдилац рада 

  прпф. др Милан Кнежевић 

  мр Саоа Јанићевић 

 

8. ташка 

 

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

пдбрану рада за: 

a) НЕНАДА ВРУЋИНИЋА, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпји је 

пријавип диплпмски рад ппд називпм: „АЛФА, БЕТА И ГАМА РАДИПАКТИВНПСТ“ 

Кпмисија: прпф. др Иван Анишин, рукпвпдилац рада 

  прпф. др Драгпмир Крпић 

  мр Весна Дамјанпвић 

 

b) СТАНКА ЈПВИЧИЋА, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпји је пријавип 

диплпмски рад ппд називпм: „ППШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НУКЛЕАРНИХ ЕЛЕКТРАНА 

ЧЕТВРТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ“ 

Кпмисија: прпф. др Иван Анишин, рукпвпдилац рада 

  прпф. др Драгпмир Крпић 

  мр Весна Дамјанпвић 

 

c) МИЛАНУ КУКИЋ, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпја је пријавила 

диплпмски рад ппд називпм: „БРПЈНИ СИСТЕМИ У РАЧУНАРСКПЈ ТЕХНИЦИ“ 

Кпмисија:  дпц. др Гпран Пппарић, рукпвпдилац рада 

  дпц. др Зпран Никплић 

  мр Мирпслав Ппппвић 
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d) ТИБИЈА ФПДПРА, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпји је пријавип 

диплпмски рад ппд називпм: „ВЕЛИКИ ХАДРПНСКИ КПЛАЈДЕР“ 

Кпмисија: прпф. др Иван Анишин, рукпвпдилац рада 

  прпф. др Драгпмир Крпић 

  мр Весна Дамјанпвић 

 

e) СЛПБПДАНА АТИЋА, апсплвента метепрплпгије, кпји је пријавип диплпмски рад ппд 

називпм: „ТЕСТ УТИЦАЈА ИЗБПРА ШЕМЕ ЗА ГРАНИЧНЕ УСЛПВЕ НА УСПЕХ ПРПГНПЗЕ“ 

Кпмисија: прпф. др Лазар Лазић, рукпвпдилац рада 

  прпф. др Бпривпј Рајкпвић 

  мр Катарина Вељпвић 

 

f) БПЈАНА ЦВЕТКПВИЋА, апсплвента метепрплпгије, кпји је пријавип диплпмски рад ппд 

називпм: „УТИЦАЈ ХПРИЗПНТАЛНПГ РАЗЛАГАОА МПДЕЛА НА РЕЗУЛТАТЕ ПРПГНПЗЕ 

ПЛУЈНПГ ВРЕМЕНА“ 

Кпмисија: прпф. др Лазар Лазић, рукпвпдилац рада 

  прпф. др Бпривпј Рајкпвић 

  мр Катарина Вељпвић 

 

g) ДАЛИБПРКУ НЕШИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд 

називпм: „АКУМУЛИРАНЕ ПАДАВИНЕ ИЗ КУМУЛПНИМБУСНИХ ПБЛАКА“ 

Кпмисија: прпф. др Млађен Ћурић, рукпвпдилац рада 

  прпф. др Дејан Јанц 

  мр Катарина Вељпвић 

 

h) МАРКА САРИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпји је 

пријавип диплпмски рад ппд називпм: „ПРИМЕНА БРЗЕ ФУРИЈЕПВЕ ТРАНСФПРМАЦИЈЕ 

У АНАЛИЗАМА ВРЕМЕНСКИХ СЕРИЈА МЕТЕПРПЛПШКИХ ППДАТАКА“ 

Кпмисија: дпц. др Зпран Никплић, рукпвпдилац рада 

  дпц. др Ивана Тпщић 

  дпц. др Гпран Пппарић 

 

i) ЗВЕЗДАНУ ПАШАЈЛИЋ, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпја је 

пријавила диплпмски рад ппд називпм: „ФЕНПМЕНПЛПГИЈА ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

ЧЕСТИЦА“ 

Кпмисија: прпф. др Иван Анишин, рукпвпдилац рада 

  прпф. др Драгпмир Крпић 

  мр Весна Дамјанпвић 

 

9. ташка 
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Пдређена је кпмисија за нпстрификацију диплпме пснпвних студија физике кпју је СИЛВЕСТЕР 

ШЕЛПАЛ стекап на Сегединскпм универзитету у Мађарскпј.  

Кпмисија: дпц. др Иван Дпјшинпвић 

 дпц. др Гпран Пппарић   

 

10. ташка 

 

Прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјшинпвић пбавестип је шланпве Већа да Универзитет јпщ 

увек није пдредип термине за пријемни испит за упис у прву гпдину пснпвних студија. 

Претппставља се да ће се упис пдржати крајем јуна – ппшеткпм јула кап и ранијих гпдина, мада 

има неких назнака да ће се ппмерити за септембар. Наставнп-наушнп веће је, на предлпг 

прпдекана за наставу, именпвалп уписну кпмисију у саставу:  

дпц. др Иван Дпјшинпвић 

дпц. др Гпран Пппарић 

прпф. др Лазар Лазић 

мр Милена Бпгданпвић 

мр Михајлп Савић 

Ружица Ђурић 

 

 Прпдекан за наставу је затим дап предлпг календара за щкплску 2011/2012 гпдину, пп 

кпме би се задржап испитни рпк у фебруару уместп априлу, али би се рпк пктпбар II ппмерип за 

јуни. Тиме би псталп 6 рпкпва, кап щтп је предвиђенп закпнпм, али пни не би реметили наставу. 

Наставнп-наушнп веће је усвпјилп предлпг прпдекана дпц. др Ивана Дпјшинпвића, те ће пп 

календару следеће щкплске гпдине бити пдржавани следећи испитни рпкпви: јануарски, 

фебруарску, јунски, јунскп-јулски, септембарски и пктпбарски.  

 

 Прпдан за наставу је јпщ једнпм замплип наставнике и асистенте да пппуоене пријаве 

испита и записнике п пдржаним испитима не дпстављају деканату пп студентима, негп искљушивп 

лишнп, да би се спрешиле евентуалне злпупптребе.  

 

 Прпдекан за финансије прпф. др Јаблан Дпјшилпвић пбавестип је шланпве Већа да је у тпку 

израда нпвпг Статута Физишкпг факултета и да ће се једна пд наредних седница Већа ппсветити 

расправи п тпм питаоу.  

 

11. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћенп пдсуствп:  

a) прпф. др Маји Бурић, прпф. др Впји Радпванпвићу и дпц. др Марији Димитријевић ради 

ушещћа на кпнференцији „Bayrischzell Worksop 2011 Noncommutativity and Physics: 

Spacetime Quandum Geometry“ кпја се пдржава у Bayrischzell-у, Немашка.   
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12. ташка 

 

Прпф. др Суншица Елезпвић-Хачић пбавестила је шланпве Већа да ће се у утпрак 7. јуна 2011. 

гпдине у физишкпм амфитеатру пдржати скуп ппвпдпм гпдищоице рпђеоа нащег прпфеспра др 

Ђпрђа Мущицкпг. Прпфеспр у пвпј гпдини пуни 90 гпдина и на иницијативу Математишкпг 

инситута САНУ оегпв јубиларни рпђендан ће се прпславити мини наушним скуппм.  

 

 

 Седница је заврщена у 12:10 шаспва.  

 

 

Бепград, 16.5.2011.      ДЕКАН ФИЗИЧКПГ ФАКУЛТЕТА  
        Прпф. др Љубища Зекпвић, с.р 

 


