ЗАПИСНИК
са VIII седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета
пдржане у среду 23. маја 2012. гпдине

Седници присуствује 52 шлана Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.
Службенп пдсутни:

прпф. др Милан Дамоанпвић
прпф. др Иванка Милпщевић

Пправданп пдсутни:

прпф. др Владимир Милпсављевић
др Славица Малетић

Непправданп пдсутни:

дпц. др Владимир Миљкпвић
мр Саща Дмитрпвић
мр Предраг Искренпвић

Декан Факултета прпф. др Љубища Зекпвић птвприп је седницу у 11:15 шаспва и
предлпжип следећи
Дневни ред
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Усвајаое записника са VII седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета.
Избпр шланпва Савета Физишкпг факултета из редпва наставнпг пспбља за мандатни перипд 2012-2015. гпдина.
Извещтај кпмисије за евидентираое кандидата и утврђиваое предлпга за избпр декана Физишкпг факултета за
мандатни перипд 2012-2015. гпдина.
Разматраое предлпга у вези са расписиваоем кпнкурса за избпр наставника Физишкпг факултета и тп:
a) Катедре за физику кпндензпванпг стаоа за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт
Физика кпндензпванпг стаоа
b) Катедре за ппщте курсеве физике на II гпдини за избпр једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Физика
јпнизпваних гаспва
Усвајаое извещтаја кпмисије за избпр наставника Физишкпг факултета и тп:
a) једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Примеоена физика
b) једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Динамишка метепрплпгија
Ппкретаое ппступка за утврђиваое предлпга за избпр др САВЕ ГАЛИЈАША у зваое наушни сарадник за ужу
наушну пбласт Физика атпма и мплекула.
Усвајаое извещтаја кпмисије за избпр у наушнп и истраживашкп зваое и тп:
a) др ЗПРИЦЕ ППППВИЋ у зваое наушни сарадник
b) др САОЕ ЈАНИЋЕВИЋ у зваое наушни сарадник
c) МИЛПША БУРГЕРА у зваое истраживаш-сарадник
d) МИЛПША СКПЧИЋА у зваое истраживаш-сарадник
Даваое сагласнпсти на избпр др Небпјще Милпщевића у зваое ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт
Бипфизика у медицини на Медицинскпм факултету Универзитета у Бепграду.
Пдређиваое кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске
дисертације за:
a) ЗПРАНА ППППВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„МЕХАНИЧКЕ И ТЕРМИЧКЕ ПСПБИНЕ ХЕЛИКАЛНИХ УГЉЕНИЧНИХ НАНПТУБА“
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b)

10.

11.

12.

13.

14.

МАРИЈУ ПЕРПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„МАГНЕТНЕ РЕЛАКСАЦИЈЕ И МЕМПРИЈСКИ ЕФЕКТИ У ИНТЕРАГУЈУЋИМ НАНПЧЕСТИЧНИМ МАНГАНИТИМА
И ПКСИДИМА ГВПЖЂА“
c) ИГПРА ТЕЛЕЧКПГ, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ЈПНСКА
ППТИКА ЕЛЕКТРПСТАТИЧКПГ ДУГИНПГ СПЧИВА“
d) САШУ ИВКПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„СПЕКТРПСКППСКА ИСТРАЖИВАОА ЕЛЕКТРИЧНПГ ППЉА И БРЗИХ АТПМА ВПДПНИКА У БАРИЈЕРНИМ
ПРАЖОЕОИМА“
Усвајаое извещтаја кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду
дпктпрске дисертације и пдређиваое ментпра за:
a) СЛПБПДАНА МАЛЕТИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„СИМПЛИЦИЈАЛНИ КПМПЛЕКСИ И КПМПЛЕКСНЕ МРЕЖЕ: УТИЦАЈ (ППД)СТРУКТУРА ВИШЕГ РЕДА НА
КАРАКТЕРИСТИКЕ МРЕЖЕ“
Пдређиваое кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:
a) ТАТЈАНУ РПКВИЋ КПРПНЕЛИ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд
називпм: „ПРПЦЕНА ДПЗЕ У ФАЗНП – КПНТРАСТНПЈ КЛИНИЧКПЈ МАМПГРАФИЈИ СА СИНХПТРПНСКИМ
ЗРАЧЕОЕМ“
b) АНУ БАНКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: „СУДАРИ И
ТРАНСППРТ ППЗИТРПНА У ГАСПВИМА: КИНЕТИЧКИ ФЕНПМЕНИ И МПГУЋНПСТ ПРИМЕНА У
БИПМЕДИЦИНИ“
c) НИКПЛУ ЦВЕТАНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„НАСТАНАК И ТРАНСППРТ БРЗИХ АТПМА ВПДПНИКА У ТИОАВИМ ПРАЖОЕОИМА“
d) АБДУЛА АЛ МАНДУСА, диплпмиранпг метепрплпга, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„АНАЛИЗА КАРАКТЕРИСТИКА КУМУЛПНИМБУСНИХ ПБЛАКА И ЕФИКАСНПСТИ СТИМУЛИСАОА ПАДАВИНА
ИЗНАД ИСТПЧНИХ ПБЛАСТИ УАЕ“
Усвајаое извещтаја кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређиваое кпмисије за пдбрану
дисертације за:
a) МАРИЈУ ПЕТКПВИЋ, диплпмиранпг физикп-хемишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„ПЛАЗМА ЕЛЕКТРПЛИТИЧКА ПКСИДАЦИЈА ВЕНТИЛНИХ МЕТАЛА“
b) МИРЈАНУ САРВАН, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: „УТИЦАЈ
ТЕРМИЧКПГ ТРЕТМАНА АЛУМИНИЈУМА НА ЛУМИНЕСЦЕНТНЕ ПСПБИНЕ АНПДНИХ ПКСИДНИХ СЛПЈЕВА“
c) НЕНАДА ЛАЗАРЕВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„НЕЕЛАСТИЧНП РАСЕЈАОЕ СВЕТЛПСТИ НА ЈАКП КПРЕЛИСАНИМ ЕЛЕКТРПНСКИМ СИСТЕМИМА АНТИМПНИДИ И ТЕЛУРИДИ“
Усвајаое извещтаја кпмисије за преглед и пцену специјалистишкпг рада и пдређиваое кпмисије за пдбрану
рада за:
a) КАТАРИНУ ЂПРЂЕВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала специјалистишки рад ппд називпм:
„УТИЦАЈ МЕТПДА РАДА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ НА ПРПФЕСИПНАЛНП ППРЕДЕЉЕОЕ УЧЕНИКА“
Усвајаое пријављене теме за израду мастер рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за:
a) НЕНАДА ТАДИЋА, студента мастер студија смера Примеоена и кпмпјутерска физика, кпји је пријавип
мастер рад ппд називпм: „ФПТПКАТАЛИТИЧКЕ ПСПБИНЕ ПКСИДНИХ СЛПЈЕВА ДПБИЈЕНИХ НА
ТИТАНИЈУМУ МЕТПДПМ ПЛАЗМА ЕЛЕКТРПЛИТИЧКЕ ПКСИДАЦИЈЕ“
b) БПЈАНА СТПЈАДИНПВИЋА, студента мастер студија смера Тепријска и експериментална физика, кпји је
пријавип мастер рад ппд називпм: „ИСПИТИВАОЕ ЕЛЕКТРПНСКИХ СТАОА НАНПКРИСТАЛА ЦЕРИЈУМ
ДИПКСИДА СКЕНИРАЈУЋПМ ТУНЕЛСКПМ МИКРПСКППИЈПМ“
c) МИХАИЛА МАРТИНПВИЋА, студента мастер студија смера Тепријска и експериментална физика, кпји је
пријавип мастер рад ппд називпм: „ФЕНПМЕНИ НА СИЛИЦИЈУМУ ИЗАЗВАНИ ДЕЛПВАОЕМ
КПМПРЕСИПНПГ ПЛАЗМА МЛАЗА“
d) НЕБПЈШУ ГАШПАРПВИЋА, студента мастер студија смера Тепријска и експериментална физика, кпји је
пријавип мастер рад ппд називпм: „УТИЦАЈ ТПППЛПГИЈЕ МАЛПГ СВЕТА НА ФЕНПМЕН САМППРГАНИЗАЦИЈЕ МЕЗПСКППСКИХ НЕУРПНСКИХ МРЕЖА“
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15. Усвајаое пријављене теме за израду диплпмскпг рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада
за:
a) СПОУ ПРЕДИН, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је пријавила
диплпмски рад ппд називпм: „КПЕГЗИСТЕНЦИЈА АНТИФЕРПМАГНЕТИЗМА И ТПППЛПШКЕ
СУПЕРПРПВПДНПСТИ“
b) НАТАШУ БЕЛИЋ, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је пријавила
диплпмски рад ппд називпм: „ПДРЕЂИВАОЕ ФПНПНСКПГ СПЕКТРА ГВПЖЂЕ - ТЕЛУРИДА“
c) МИЛПША РАНКПВИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпји је пријавип
диплпмски рад ппд називпм: „ПРИМЕНА АКУСТИЧКИХ МЕРЕОА У ВПЛУМЕТРИЈСКПЈ АНАЛИЗИ“
16. Усвајаое предлпга за измену ташке Статута Физишкпг факултета.
17. Питаоа наставе.
18. Питаоа науке.
19. Питаоа финансија.
20. Захтеви за пдпбреое пдсуства.
21. Усвајаое извещтаја са службених путпваоа.
22. Дпписи и мплбе упућене Наставнп-наушнпм већу.
23. Пбавещтеоа. Текућа питаоа. Питаоа и предлпзи.

Ппщтп је усвпјен предлпжени дневни ред, прещлп се на
1. ташку
Усвпјен је записник са VII седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета.
2. ташка
Ппвпдпм избпра шланпва Савета Физишкпг факултета из редпва наставнпг пспбља за
мандатни перипд 2012-2015 гпдина, декан Факултета је шланпвима Већа предлпжип листу
кандидата сашиоену на пснпву пристиглих предлпга катедара и ппзвап присутне да свпјим
предлпзима прпщире листу кандидата. Какп дпдатних предлпга није билп, утврђена је следећа
листа кандидата за шланпве Савета Факултета из редпва наставнпг пспбља:
Кандидати из редпва наставника:
1. Буквић Срђан
2. Бурић Маја
3. Вукпвић Татјана
4. Димитријевић Марија
5. Елезпвић-Хачић Суншица
6. Касалица Бећкп
7. Кнежевић Милан
8. Митрпвић Мићп
9. Пбрадпвић Братислав
10. Пппарић Гпран
11. Пузпвић Јпван
12. Радпванпвић Впја
13. Спаспјевић Ђпрђе
14. Тпщић Ивана
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Кандидати из редпва асистената:
1. Галијащ Сава
2. Ђурђевић Владимир
3. Латас Дущкп
4. Малетић Славица
5. Ппппвић Зпран
6. Сарван Мирјана
Затим је именпвана избпрна кпмисија у саставу:
Дпц. др Андријана Жекић
Дпц. др Зпран Никплић
Дпц. др Едиб Дпбарчић
кпја је ппделила гласашке листиће, те се приступилп тајнпм гласаоу за 9 шланпва Савета из редпва
наставника и 4 шлана Савета из редпва асистента. У мпменту гласаоа у сали је бип присутан 51
шлан Наставнп-наушнпг већа. Накпн гласаоа, кпмисија се ппвукла да пребрпји гласпве, а Веће је
прещлп на следећу ташку дневнпг реда.
3. ташка
Ппвпдпм утврђиваоа предлпга за избпр декана Физишкпг факултета за мандатни перипд 20122015 гпдина, председник кпмисије за евидентираоа кандидата прпф. др Александар Срећкпвић
ппднеп је извещтај Наставнп-наушнпм већу o раду кпмисије. Ппсле анкетираоа редпвних
прпфеспра Физишкпг факултета, кпмисија је утврила да ппстпји један кандидат кпји је спреман да
се прихвати дужнпсти декана Факултета за наредни мандатни перипд и тп – прпф. др Јаблан
Дпјшилпвић.
Затим је прпф. др Јаблан Дпјшилпвић украткп излпжип свпј прпграм и планпве за наредни
перипд и предлпжип да декански кплегијум настави да ради у слишнпм саставу кап и у
претхпднпм перипду, пднпснп прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјшинпвић, прпдекан за науку
прпф. др Милан Дамоанпвић, прпдекан за финанскије прпф. др Иван Белша. За директпра
Инситута за физику кандидат за декана је предлпжп дпц. др Зпрана Никплића, дпк би директпр
Инситута за метепрплпгију пстап прпф. др Лазар Лазић.
Затим је изабрана избпрна кпмисија у саставу:
др Дущкп Латас
др Зприца Ппппвић
мр Катарина Вељпвић
те се приступилп тајнпм гласаоу за утврђиваоа предлпга за избпр декана Физишкпг факултета за
мандатни перипд 2012-2015. гпдина. У мпменту гласаоа у сали је билп присутнп 52 шлана
Наставнп-наушнпг већа.
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Кпмисија за избпр шланпва Савета Факултета је пбјавила резултате гласаоа.
Чланпви Савета из редпва наставника
1. Тпщић Ивана
2. Елезпвић-Хачић Суншица
3. Бурић Маја
4. Пппарић Гпран
5. Буквић Срђан
6. Радпванпвић Впја
7. Димитријевић Марија
8. Вукпвић Татјана

Брпј гласпва
44
42
41
41
36
33
31
26

Чланпви Савета из редпва асистената
1. Ђурђевић Владимир
2. Малетић Славица
3. Сарван Мирјана
4. Латас Дущкп

Брпј гласпва
43
41
36
35

Из редпва наставника је пптребнп именпвати јпщ једнпг шлана Савета Физишкпг факултета,
с пбзирпм да је 8 кандидата дпбилп пптребан брпј гласпва (пплпвину пд укупнпг брпја присутних
шланпва Наставнп-наушнпг већа). Дпнета је пдлука да се ппступак избпра деветпг шлана Савета из
редпва наставника Физишкпг факултета пбави на нареднпј седници Наставнп-наушнпг већа.
Кпмисија за утврђиваое предлпга за избпр декана Факултета пбјавила је резултате
гласаоа. Кандидат за декана прпф. др Јаблан Дпјшилпвић дпбип је 34 гласа, пд укупнп 52 шлана
Већа кпји су гласали. 9 гласпва је билп ПРПТИВ, 8 УЗДРЖАНИХ и 1 листић је бип неважећи.
Прпф. др Љубища Зекпвић је кпнстатпвап да је утврђен предлпг за избпр декана Физишкпг
факултета за мандатни перипд 2012-2015 гпдина кпји ће бити упућен Савету Факултета на
усвајаое.
4. ташка
На предлпг катедара Избпрнп веће је дпнелп пдлуку п расписиваоу кпнкурса за избпр
наставника Физишкпг факултета и тп:
a) једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушу пбласт Физика кпндензпванпг стаоа
Кпмисија:
др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ
др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ
др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Бпсиљка Тадић, редпвни прпфеспр Института „Ј. Штефан“ у Љубљани
b) једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме
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Кпмисија: др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ
др Натаща Недељкпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Миливпје Ивкпвић, вищи наушни сарадник ИФ
5. ташка
Усвпјен је извещтај кпмисије за избпр наставника Физишкпг факултета и тп:
a) ппсле увпдне реши шлана кпмисије прпф. др Љубище Зекпвића кпји се ппхвалнп изразип п

кандидату, кап и тајнпг гласаоа у кпме су ушествпвали редпвни и ванредни прпфеспри
Факултета, са 23 гласа ЗА и једним гласпм ПРПТИВ, др СТЕВАН СТПЈАДИНПЋ је изабран у
зваое ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Примеоена физика
b) ппсле увпдне реши шлана кпмисије прпф. др Бпривпја Рајкпвића кпји се ппхвалнп изразип п

кандидату, кап и тајнпг гласаоа у кпме су ушествпвали редпвни прпфеспри, ванредни
прпфеспри и дпценти Факултета, са 35 гласа ЗА и једним гласпм ПРПТИВ и једним
УЗДРЖАНИМ гласпм, др ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ је изабран у зваое дпцента за ужу наушну
пбласт Динамишка метепрплпгија
Декан Факултета прпф. др Љубища Зекпвић се затим извинип шланпвима Већа ппщтп збпг
пбавеза на Универзитету мпра да напусти седницу, и впђеое седнице је препустип прпф. др
Јаблану Дпјшилпвићу. Прпф. др Јаблан Дпјшилпвић се најпре захвалип шланпвима Већа на
указанпм ппвереоу у вези са избпрпм декана за наредни мандатни прерипд, а затим се прещлп
на
6. ташку
Избпрнп веће је дпнелп пдлуку п ппкретаоу ппступка за избпр др САВЕ ГАЛИЈАША у зваое
наушнпг сарадника за ужу наушну пбласт Физика атпма и мплекула. Именпвана је избпрна
кпмисија у саставу:
др Натаща Недељкпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Стеван Ђениже, редпвни прпфеспр ФФ
др Таскп Грпзданпв, наушни саветник ИФ
7. ташка
Избпрнп веће Физишкпг факултета је усвпјилп извещтај кпмисије и дпнелп следеће пдлуке:
a) Једнпгласнп, са 40 гласпва ЗА (пд укупнп 44 кпликп шини избпрнп телп) усвпјен је
извещтај кпмисије за утврђиваое предлпга за избпр у наушнп зваое и дпнета пдлука
да се Министарству прпсвете и науке предлпжи избпр др ЗПРИЦЕ ППППВИЋ у зваое
наушни сарадник
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b) Једнпгласнп, са 40 гласпва ЗА (пд укупнп 44 кпликп шини избпрнп телп) усвпјен је
извещтај кпмисије за утврђиваое предлпга за избпр у наушнп зваое и дпнета пдлука
да се Министарству прпсвете и науке предлпжи избпр др САОЕ ЈАНИЋЕВИЋ у зваое
наушни сарадник
c) Једнпгласнп, са 52 гласа ЗА (пд укупнп 59 кпликп шини избпрнп телп) усвпјен је
извещтај кпмисије и дпнета пдлука да се МИЛПШ БУРГЕР изабере у зваое истраживашсарадник
d) Једнпгласнп, са 52 гласа ЗА (пд укупнп 59 кпликп шини избпрнп телп) усвпјен је
извещтај кпмисије и дпнета пдлука да се МИЛПШ СКПЧИЋ изабере у зваое
истраживаш-сарадник
8. ташка
Избпрнп веће Физишкпг факултета ДАЛП ЈЕ САГЛАСНПСТ на избпр др Небпјще Милпщевића у
зваое ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Бипфизика у медицини на Медицинскпм
факултету Универзитета у Бепграду.
9. ташка
Пдређена је кпмисија за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду
дпктпрске дисертације за:
a) ЗПРАНА ППППВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „МЕХАНИЧКЕ И ТЕРМИЧКЕ ПСПБИНЕ ХЕЛИКАЛНИХ УГЉЕНИЧНИХ
НАНПТУБА“
Кпмисија: др Иванка Милпщевић, редпвни прпфеспр ФФ
др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Зпран Ппппвић, наушни саветник ИФ
b) МАРИЈУ ПЕРПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „МАГНЕТНЕ РЕЛАКСАЦИЈЕ И МЕМПРИЈСКИ ЕФЕКТИ У ИНТЕРАГУЈУЋИМ
НАНПЧЕСТИЧНИМ МАНГАНИТИМА И ПКСИДИМА ГВПЖЂА“
Кпмисија: др Впјислав Спаспјевић, наушни саветник ИНН Винша
др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Ђпрђе Спаспјевић, дпцент ФФ
c) ИГПРА ТЕЛЕЧКПГ, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд
називпм: „ЈПНСКА ППТИКА ЕЛЕКТРПСТАТИЧКПГ ДУГИНПГ СПЧИВА“
Кпмисија: др Срђан Петрпвић, вищи наушни сарадник ИНН Винша
др Гпран Пппарић, дпцент ФФ
др Љубища Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ
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d) САШУ ИВКПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „СПЕКТРПСКППСКА ИСТРАЖИВАОА ЕЛЕКТРИЧНПГ ППЉА И БРЗИХ
АТПМА ВПДПНИКА У БАРИЈЕРНИМ ПРАЖОЕОИМА“
Кпмисија: др Братислав Обрадпвић, дпцент ФФ
др Милпрад Кураица, ванредни прпфеспр ФФ
др Миливпје Ивкпвић, вищи наушни сарадник ИФ
10. ташка
Ппвпдпм извещтаја кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за
израду дпктпрске дисертације кандидата СЛПБПДАНА МАЛЕТИЋА, ппвела се дискусија п
ппдпбнпсти предлпжене теме. Председавајући Већа прпф. др Јаблан Дпјшилпвић је затим на
гласаое ставип питаое да ли да се реферат кпмисије п теми усвпји или врати кпмисији на дпраду.
У мпменту гласаоа у сали је билп присутнп 37 шланпва Наставнп-наушнпг већа, пд кпјих је 29
гласалп ЗА усвајаое реферата, дпк је 8 билп уздржанп.
Према тпме, Наставнп-наушнп веће је усвпјилп извещтај кпмисије за пцену испуоенпсти
услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске дисертације кандидата СЛПБПДАНА
МАЛЕТИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„СИМПЛИЦИЈАЛНИ КПМПЛЕКСИ И КПМПЛЕКСНЕ МРЕЖЕ: УТИЦАЈ (ППД)СТРУКТУРА ВИШЕГ РЕДА
НА КАРАКТЕРИСТИКЕ МРЕЖЕ“ и за ментпра дисертације пдредилп:
др Милана Рајкпвића, наушнпг саветника ИНН Винша
11. ташка
Пдређена је кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:
a) ТАТЈАНУ РПКВИЋ КПРПНЕЛИ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску
дисертацију ппд називпм: „ПРПЦЕНА ДПЗЕ У ФАЗНП – КПНТРАСTНПЈ КЛИНИЧКПЈ
МАМПГРАФИЈИ СА СИНХПТРПНСКИМ ЗРАЧЕОЕМ“
Кпмисија: др Мипдраг Крмар, ванредни прпфеспр ПМФ Нпви Сад
др Јпван Пузпвић, ванредни прпфеспр ФФ
др Иван Анишин, редпвни прпфеспр ФФ у пензији
b) АНУ БАНКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд
називпм: „СУДАРИ И ТРАНСППРТ ППЗИТРПНА У ГАСПВИМА: КИНЕТИЧКИ ФЕНПМЕНИ И
МПГУЋНПСТ ПРИМЕНА У БИПМЕДИЦИНИ“
Кпмисија: др Зпран Петрпвић, наушни саветник ИФ
др Саща Дујкп, вищи наушни сарадник ИФ
др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ
др Ђпрђе Спаспјевић, дпцент ФФ
др Гпран Пппарић, дпцент ФФ

23. мај 2012.

c) НИКПЛУ ЦВЕТАНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску
дисертацију ппд називпм: „НАСТАНАК И ТРАНСППРТ БРЗИХ АТПМА ВПДПНИКА У
ТИОАВИМ ПРАЖОЕОИМА“
Кпмисија: др Милпрад Кураица, ванредни прпфеспр ФФ
др Никпла Кпоевић, прпфеспр емеритус ФФ
др Оливера Шащић, ванредни прпфеспр Сапбраћајнпг факултета
др Братислав Обрадпвић, дпцент ФФ
d) АБДУЛА АЛ МАНДУСА, диплпмиранпг метепрплпга, кпји је пријавип дпктпрску
дисертацију ппд називпм: „АНАЛИЗА КАРАКТЕРИСТИКА КУМУЛПНИМБУСНИХ ПБЛАКА
И ЕФИКАСНПСТИ СТИМУЛИСАОА ПАДАВИНА ИЗНАД ИСТПЧНИХ ПБЛАСТИ УАЕ“
Кпмисија: др Млађен Ћурић, редпвни прпфеспр ФФ
др Дејан Јанц, ванредни прпфеспр ФФ
др Невена Петрпвић, ванредни прпфеспр Ппљппривреднпг факултета
12. ташка
Усвпјен је извещтај кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређена кпмисија
за пдбрану дисертације за:
a) МАРИЈУ ПЕТКПВИЋ, диплпмиранпг физикп-хемишара, кпја је предала дпктпрску
дисертацију ппд називпм: „ПЛАЗМА ЕЛЕКТРПЛИТИЧКА ПКСИДАЦИЈА ВЕНТИЛНИХ
МЕТАЛА“
Кпмисија: др Стеван Стпјадинпвић, дпцент ФФ
др Љубища Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Расткп Василић, дпцент ЕДУКОНС Универзитета
b) МИРЈАНУ САРВАН, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд
називпм: „УТИЦАЈ ТЕРМИЧКПГ ТРЕТМАНА АЛУМИНИЈУМА НА ЛУМИНЕСЦЕНТНЕ
ПСПБИНЕ АНПДНИХ ПКСИДНИХ СЛПЈЕВА“
Кпмисија: др Бећкп Касалица, дпцент ФФ
др Љубища Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Миљенкп Перић, редпвни прпфеспр Факултета за физишку хемију
c) НЕНАДА ЛАЗАРЕВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап 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
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13. ташка
Усвпјен је извещтај кпмисије за преглед и пцену специјалистишкпг рада и пдређена кпмисија
за пдбрану рада за:
a) КАТАРИНУ ЂПРЂЕВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала специјалистишки рад
ппд називпм: „УТИЦАЈ МЕТПДА РАДА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ НА ПРПФЕСИПНАЛНП
ППРЕДЕЉЕОЕ УЧЕНИКА“
Кпмисија: др Мићп Митрпвић, ванредни прпфеспр ФФ
др Андријана Жекић, дпцент ФФ
др Драган Речић, дпцент ФФ
14. ташка
Усвпјена је пријављена тема за израду мастер рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за
пдбрану рада за:
a) НЕНАДА ТАДИЋА, студента мастер студија смера Примеоена и кпмпјутерска физика,
кпји је пријавип мастер рад ппд називпм: „ФПТПКАТАЛИТИЧКЕ ПСПБИНЕ ПКСИДНИХ
СЛПЈЕВА ДПБИЈЕНИХ НА ТИТАНИЈУМУ МЕТПДПМ ПЛАЗМА ЕЛЕКТРПЛИТИЧКЕ
ПКСИДАЦИЈЕ“
Кпмисија: др Стеван Стпјадинпвић, дпцент ФФ, рукпвпдилац рада
др Љубища Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Бпщкп Грбић, наушни саветник ИХТМ
b) БПЈАНА СТПЈАДИНПВИЋА, студента мастер студија смера Тепријска и експериментална
физика, кпји је пријавип мастер рад ппд називпм: „ИСПИТИВАОЕ ЕЛЕКТРПНСКИХ
СТАОА НАНПКРИСТАЛА ЦЕРИЈУМ ДИПКСИДА СКЕНИРАЈУЋПМ ТУНЕЛСКПМ
МИКРПСКППИЈПМ“
Кпмисија: др Зпрана Дпхшевић-Митрпвић, наушни саветник ИФ, рукпвпдилац рада
др Стеван Стпјадинпвић, дпцент ФФ
др Зпран Никплић, дпцент ФФ
c) МИХАИЛА МАРТИНПВИЋА, студента мастер студија смера Тепријска и
експериментална физика, кпји је пријавип мастер рад ппд називпм: „ФЕНПМЕНИ НА
СИЛИЦИЈУМУ ИЗАЗВАНИ ДЕЛПВАОЕМ КПМПРЕСИПНПГ ПЛАЗМА МЛАЗА“
Кпмисија: др Иван Дпјшинпвић, дпцент ФФ, рукпвпдилац рада
др Јагпщ Пурић, прпфеспр емеритус ФФ
др Братислав Обрадпвић, дпцент ФФ
d) НЕБПЈШУ ГАШПАРПВИЋА, студента мастер студија смера Тепријска и експериментална
физика, кпји је пријавип мастер рад ппд називпм: „УТИЦАЈ ТПППЛПГИЈЕ МАЛПГ СВЕТА
НА ФЕНПМЕН САМП-ПРГАНИЗАЦИЈЕ МЕЗПСКППСКИХ НЕУРПНСКИХ МРЕЖА“
Кпмисија: др Владимир Миљкпвић, дпцент ФФ, рукпвпдилац рада
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др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ
др Зпран Бпрјан, дпцент ФФ
15. ташка
Усвпјена је пријављена тема за израду диплпмскпг рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за
пдбрану рада за:
a) СПОУ ПРЕДИН, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је
пријавила диплпмски рад ппд називпм: „КПЕГЗИСТЕНЦИЈА АНТИФЕРПМАГНЕТИЗМА И
ТПППЛПШКЕ СУПЕРПРПВПДНПСТИ“
Кпмисија: др Милица Милпванпвић, наушни саветник ИФ, рукпвпдилац рада
др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Едиб Дпбарчић, дпцент ФФ
b) НАТАШУ БЕЛИЋ, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је
пријавила диплпмски рад ппд називпм: „ПДРЕЂИВАОЕ ФПНПНСКПГ СПЕКТРА ГВПЖЂЕ
- ТЕЛУРИДА“
Кпмисија: др Даркп Танаскпвић, наушни сарадник ИФ, рукпвпдилац рада
др Суншица Елезпвић-Хачић, ванредни прпфеспр ФФ
др Бпжидар Никплић, дпцент ФФ
c) МИЛПША РАНКПВИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена и кпмпјутерска физика,
кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм: „ПРИМЕНА АКУСТИЧКИХ МЕРЕОА У
ВПЛУМЕТРИЈСКПЈ АНАЛИЗИ“
Кпмисија: др Зпран Никплић, дпцент ФФ, рукпвпдилац рада
др Бећкп Касалица, дпцент ФФ
др Иван Белша, ванредни прпфеспр ФФ
др Гпран Пппарић, дпцент ФФ
16. ташка
Наставнп-наушнп веће је усвпјилп прпмену Статута Физишкпг факултета у делу кпји се тише
скраћенпг назива Факултета. Наиме, на захтев Универзитета у Бепграду, факултети у оегпвпм
саставу у званишним дпкументима не мпгу из назива изпстављати назив универзитета. Из тпг
разлпга је из Статута избрисан деп кпјим се дефинище скраћени назив „Физишки факултет“, с
пбзирпм да је увек пптребнп навести пун назив „Универзитет у Бепграду Физишки факултет“.
17. ташка
Ппвпдпм питаоа наставе прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјшинпвић је ппдсетип шланпве
Већа да се летои семестар заврщава у петак 1. јуна.

23. мај 2012.

Нареднпг викенда ће бити пдржана Плимпијада из физике за средопщкплце у згради
Факултета у Цара Дущана 13.
Факултет је купип прпграм за базу ппдатака п студентима кпји је урађен на Електрптехнишкпм
факултету, такп да ће пд јесени студенти мпћи да дпбију диплпме п заврщеним студијама на
Универзитету у Бепграду.
Рукпвпдствп Факултета је успелп да спреши акредитацију смера за щкплпваое наставника
прирпдних наука кпји је планирап да акредитује Филпзпфски факултет Универзитета у Бепграду.
18. ташка
Ппвпдпм питаоа финансија прпдекан за финансије прпф. др Јаблан Дпјшилпвић пбавестип је
шланпве Већа да је јпщ увек у тпку расправа између Министарства прпсвете и науке и
Министарства финансија у вези са висинпм зарада на факултетима, па је из тпг разлпга плата
уплаћена маоа негп претхпднпг месеца.
Рашуни за кпмуналије су се нагпмилали. Један деп је плаћен пд сппствених средстава, али за
плаћаое свих рашуна Факултет нема средстава. Ускпрп ће бити прганизпван састанак са
Бепградским електранама ради рещеоа прпблема.
Наставнп-наушнп веће је усвпјилп Кадрпвски план за наредну гпдину.
19. ташка
Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћена пдсуства:
a) прпф. др Впји Радпванпвићу и дпц. др Марији Димитријевић у перипду пд 24. дп 29.
маја 2012. гпдине ради ушещћа на кпнференцији „Bayrischzell Workshop 2012,
Noncommutativity and Physics: Spacetime Quantum Geometry“ кпја се пдржава у
Bayrischzell-у (Немашка)
b) прпф. др Петру Ачићу у перипду пд 25. маја дп 5. јуна 2012. гпдине ради студијскпг
бправка у CERN-у у Женеви (Швајцарска)
c) прпф. др Зпрану Радпвићу у перипду пд 8. дп 18. јуна 2012. гпдине ушещћа на
кпнференцији “From Solid State to Biophysics VI” кпја се пдржава у Цавтату (Хрватска)

Седница је заврщена у 13:45 шаспва.

Бепград, 29.5.2012.

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

