З А П И С НИ К
са VIII седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета пдржане
у среду 29. маја 2013. гпдине у 11 шаспва у физишкпм амфитеатру
Седници присуствује 49 шланпва Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.
Службенп пдсутни:

прпф. др Петар Ачић
прпф. др Млађен Ћурић
прпф. др Милан Дамоанпвић
прпф. др Иванка Милпщевић
прпф. др Јпван Пузпвић
Мирпслав Ппппвић

Пправданп пдсутни:

прпф. др Милан Кнежевић
др Мирјана Сарван
Биљана Никплић

Декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјшилпвић птвприп је седницу у 11:15 шаспва и
предлпжип следећи
Дневни ред
1. Усвајаое записника са VII седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.
Избпрнп веће
2. Разматраое предлпга катедара Института за метепрплпгију у вези са избпрпм једнпг редпвнпг прпфеспра за
ужу наушну пбласт Динамишка метепрплпгија.
3. Усвајаое извещтаја Кпмисије за избпр наставника и сарадника Физишкпг факултета и тп:
a) једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Физика кпндензпване материје
b) једнпг асистента за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме
4. Усвајаое извещтаја Кпмисије за избпр у наушнп зваое и тп:
a) др МИРЈАНЕ САРВАН у зваое наушни сарадник
b) др ЈПВИЦЕ ЈПВПВИЋА у зваое наушни сарадник
5. Утврђиваое предлпга за избпр БРАНИСЛАВЕ МИСАИЛПВИЋ у зваое истраживаш сарадник.
Наставнп-наушнп веће
6. Пдређиваое кпмисије за за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске
дисертације за:
a) ЈАКЩУ ВУШИШЕВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„SIGNATURES OF HIDDEN QUANTUM CRITICALLITY IN HIGHT TEMPERATURE CHARGE TRANSPORT NEAR THE
MOTT TRANSITION“ (ППКАЗАТЕЉИ СКРИВЕНЕ КВАНТНЕ КРИТИШНПСТИ У ВИСПКП-ТЕМПЕРАТУРНПМ
ТРАНСППРТУ НАЕЛЕКТРИСАОА У БЛИЗИНИ МПТПВПГ ПРЕЛАЗА)
7. Усвајаое извещтаја кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду
дпктпрске дисертације и пдређиваое ментпра за:
a) ВЕСНУ БЕРЕЦ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ЈПНСКП –
АТПМСКА КВАНТНА КПРЕЛАЦИЈА У МАГНЕТНПМ ППЉУ БАЗИРАНА НА ЕФЕКТУ СУПЕРФПКУСИРАОА –
ПРПЦЕСИРАОЕ СПИНСКПГ КУБИТА У СИЛИЦИЈУМУ“
b) ИГПРА ШЕЛИКПВИЋА, магистра физишких наука, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм:
68
„NUCLEAR STRUCTURE AROUND DOUBLY-MAGIC NUCLEI: LIFETIME MEASUREMENTS IN THE VICINITY OF Ni
100
AND SEARCH FOR ISOMERS AROUND Sn“
8. Пдређиваое кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:
a) ЈУЛИЈУ ЩЋЕПАНПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„РЕЛАКСАЦИПНА СВПЈСТВА МПДЕЛА СУБДИФУЗИВНПГ ГАСА НА ТРПУГАПНПЈ РЕЩЕТКИ“
b) НИКПЛУ ПЕТРПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„ТАШНА ТАЛАСНА И СПЛИТПНСКА РЕЩЕОА ГЕНЕРАЛИСАНЕ НЕЛИНЕАРНЕ ЩРЕДИНГЕРПВЕ ЈЕДНАШИНЕ“
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c)

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

СЛПБПДАНА МАЛЕТИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„СИМПЛИЦИЈАЛНИ КПМПЛЕКСИ И КПМПЛЕКСНЕ МРЕЖЕ: УТИЦАЈ (ППД)СТРУКТУРА ВИЩЕГ РЕДА НА
КАРАКТЕРИСТИКЕ МРЕЖЕ“
d) МАРИЈУ ПЕРПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„МАГНЕТНЕ РЕЛАКСАЦИЈЕ И МЕМПРИЈСКИ ЕФЕКТИ У ИНТЕРАГУЈУЋИМ НАНПШЕСТИШНИМ МАНГАНИТИМА
И ПКСИДИМА ГВПЖЂА“
Усвајаое извещтаја кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређиваое кпмисије за пдбрану
дисертације за:
a) НПВИЦУ ПАУНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„МАГНЕТИЗАМ У ПКСИДНИМ НАНПМАТЕРИЈАЛИМА“
Усвајаое пријављене теме за израду мастер рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за:
a) ДЕЈАНА СИМИЋА, студента мастер студија смера Тепријска и експериментална физика, кпји је пријавип
мастер рад ппд називпм: „SO(1,2) ГРУПА И НЕКПМУТАТИВНА ГЕПМЕТРИЈА“
b) GABRIEL-а ADENEYE-а, студента мастер студија смера Тепријска и експериментална физика, кпји је
пријавип мастер рад ппд називпм: “QUANTIFYING THE LINK BETWEEN MESOSCOPIC DOUBLY FRACTAL
CONNECTED NEOCORTICAL NETWORK AND BRAIN EFFICIENCY”
Усвајаое пријављене теме за израду диплпмскпг рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада
за:
a) СЛАЂАНУ ЈПЦКПВИЋ, апсплвента физике, смер Физика и хемија, кпја је пријавила диплпмски рад ппд
називпм: „АНАЛИЗА ПДАБРАНИХ УЧБЕНИКА ФИЗИКЕ ЗА ЩЕСТИ РАЗРЕД ПСНПВНЕ ЩКПЛЕ“
b) ВЕСНУ УРПЩЕВИЋ, апсплвента физике, смер Физика и хемија, кпја је пријавила диплпмски рад ппд
називпм: „РАЗУМЕВАОЕ ФПРМУЛА ГАСНИХ ЗАКПНА У НАСТАВИ УШЕНИКА ПРИРПДНП-МАТЕМАТИШКПГ
СМЕРА ГИМНАЗИЈЕ“
Разматраое предлпга катедара Института за метепрплпгију у вези са прпдужеоем раднпг пднпса на гпдину
дана др Катарини Вељпвић, асистенту Физишкпг факултета.
Усвајаое извещтаја кпмисије за рецензију рукпписа „Метепрплпщка мереоа“ аутпра дпц. др Владана
Вушкпвића.
Питаоа наставе, науке и 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 VII седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.
Избпрнп веће
2. ташка
На предлпг катедара Института за метепрплпгију Избпрнп веће је услпвнп дпнелп пдлуку п
ппкретаоу ппступка за избпр једнпг редпвнпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Динамишка
метепрплпгија. Кпнкурс ће бити расписан пп прибављаоу сагласнпсти свих предлпжених шланпва
избпрне кпмисије.
Кпмисија:
др Млађен Ћурић, редпвни прпфеспр ФФ
др Мирпслава Ункащевић, редпвни прпфеспр ФФ
др Драгутин Михајлпвић, редпвни прпфеспр ПМФ Нпви Сад
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3. ташка
Избпрнп веће је разматралп извещтај кпмисије за избпр наставника и сарадника Физишкпг
факултета и дпнелп следеће пдлуке:
a) Кап шлан кпмисије за избпр дпцента за ужу наушну пбласт Физика кпндензпване материје,
прпф. др Јаблан Дпјшилпвић је пбразлпжип мищљеое кпмисије и ппхвалнп се изразип п
кандидату. Затим се приступилп јавнпм гласаоу у кпме су ушествпвали редпвни
прпфеспри, ванредни прпфеспри и дпценти, те је једнпгласнп, са 40 гласпва ЗА, утврђен
предлпг Већу наушних пбласти прирпднп-математишких наука Универзитета у Бепграду да
др СЛАВИЦУ МАЛЕТИЋ изабере у зваое дпцента за ужу наушну пбласт Физика
кпнеднзпване материје.
b) Ппвпдпм избпра једнпг асистента за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва,
развила се дужа дискуса шланпва Већа у вези са питаоем заврщенпг смера студија физике
кап услпва за избпр асистената. Затим се приступилп јавнпм гласаоу, те је са 1 гласпм
ПРПТИВ, 7 УЗДРЖАНИХ гласпва и 40 гласпва ЗА, у зваое асистента за ужу наушну пбласт
Физика јпнизпваних гаспва, изабрана ВЕСНА КПВАШЕВИЋ.
4. ташка
Избпрнп веће је разматралп извещтај кпмисије за избпр у наушнп зваое и дпнелп следеће
пдлуке:
a) Накпн излагаоа шлана избпрне кпмисије прпф. др Љубище Зекпвића кпји се ппхвалнп
изразип п кандидату и јавнпг гласаоа у кпме су ушестпвали присутни редпвни прпфеспри,
ванредни прпфеспри и дпценти, једнпгласнп, са 40 гласпва ЗА (пд укупнп 46 кпликп шини
избпрнп телп) утврђен је предлпг п избпру др МИРЈАНЕ САРВАН у зваое наушни сарадник.
b) Накпн излагаоа шлана избпрне кпмисије прпф. др Милпрада Кураице кпји се ппхвалнп
изразип п кандидату и јавнпг гласаоа у кпме су ушестпвали присутни редпвни прпфеспри,
ванредни прпфеспри и дпценти, једнпгласнп, са 40 гласпва ЗА (пд укупнп 46 кпликп шини
избпрнп телп) утврђен је предлпг п избпру др ЈПВИЦЕ ЈПВПВИЋА у зваое наушни сарадник.
5. ташка
На предлпг прпф. др Миће Митрпвића и дпц. др Андријане Жекић Избпрнп веће је дпнелп
пдлуку п ппкретаоу ппступка за избпр БРАНИСЛАВЕ МИСАИЛПВИЋ у зваое истраживаш сарадник.
Кпмисија:
др Мићп Митрпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Јаблан Дпјшилпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Андријана Жекић, дпцент ФФ
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Наставнп-наушнп веће
6. ташка
Пдређена је кпмисија за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду
дпктпрске дисертације за:
a) ЈАКЩУ ВУШИШЕВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „SIGNATURES OF HIDDEN QUANTUM CRITICALLITY IN HIGHT TEMPERATURE
CHARGE TRANSPORT NEAR THE MOTT TRANSITION“ (ППКАЗАТЕЉИ СКРИВЕНЕ КВАНТНЕ
КРИТИШНПСТИ У ВИСПКП-ТЕМПЕРАТУРНПМ ТРАНСППРТУ НАЕЛЕКТРИСАОА У БЛИЗИНИ
МПТПВПГ ПРЕЛАЗА)
Кпмисија: др Даркп Танаскпвић, вищи наушни сарадник ИФ
др Ненад Вукмирпвић, наушни сарадник ИФ
др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Ђпрђе Спаспјевић, ванредни прпфеспр ФФ
7. ташка
Усвпјен је извещтај кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене
теме за израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за:
a) ВЕСНУ БЕРЕЦ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд
називпм: „ЈПНСКП – АТПМСКА КВАНТНА КПРЕЛАЦИЈА У МАГНЕТНПМ ППЉУ БАЗИРАНА
НА ЕФЕКТУ СУПЕРФПКУСИРАОА – ПРПЦЕСИРАОЕ СПИНСКПГ КУБИТА У СИЛИЦИЈУМУ“
Ментпр: др Марин Тадић, наушни сарадник ИНН Винша
b)

ИГПРА ШЕЛИКПВИЋА, магистра физишких наука, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „NUCLEAR STRUCTURE AROUND DOUBLY-MAGIC NUCLEI: LIFETIME
MEASUREMENTS IN THE VICINITY OF 68Ni AND SEARCH FOR ISOMERS AROUND 100Sn“
Ментпр: др Јпван Пузпвић, ванредни прпфеспр ФФ

8. ташка
Пдређена је кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:
a) ЈУЛИЈУ ЩЋЕПАНПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „РЕЛАКСАЦИПНА СВПЈСТВА МПДЕЛА СУБДИФУЗИВНПГ ГАСА НА
ТРПУГАПНПЈ РЕЩЕТКИ“
Кпмисија: др Слпбпдан Врхпвец, наушни саветник ИФ
др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ
др Суншица Елезпвић-Хачић, редпвни прпфеспр ФФ
др Зпран Никплић, дпцент ФФ
b)

НИКПЛУ ПЕТРПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „ТАШНА ТАЛАСНА И СПЛИТПНСКА РЕЩЕОА ГЕНЕРАЛИСАНЕ НЕЛИНЕАРНЕ
ЩРЕДИНГЕРПВЕ ЈЕДНАШИНЕ“
Кпмисија: др Миливпј Белић, наушни саветник ИФ
др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ
др Ђпрђе Спаспјевић, ванредни прпфеспр ФФ
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c)

СЛПБПДАНА МАЛЕТИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску
дисертацију ппд називпм: „СИМПЛИЦИЈАЛНИ КПМПЛЕКСИ И КПМПЛЕКСНЕ МРЕЖЕ:
УТИЦАЈ (ППД)СТРУКТУРА ВИЩЕГ РЕДА НА КАРАКТЕРИСТИКЕ МРЕЖЕ“
Кпмисија: др Милан Рајкпвић, наушни саветник ИНН Винша
др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ
др Суншица Елезпвић-Хачић, редпвни прпфеспр ФФ
др Владимир Миљкпвић, дпцент ФФ

d)

МАРИЈУ ПЕРПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд
називпм: „МАГНЕТНЕ РЕЛАКСАЦИЈЕ И МЕМПРИЈСКИ ЕФЕКТИ У ИНТЕРАГУЈУЋИМ
НАНПШЕСТИШНИМ МАНГАНИТИМА И ПКСИДИМА ГВПЖЂА“
Кпмисија: др Впјислав Спаспјевић, наушни саветник ИНН Винша
др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Ђпрђе Спаспјевић, ванредни прпфеспр ФФ
др Владан Кусигерски, вищи наушни сарадник ИНН Винша

9. ташка
Усвпјен је извещтај кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређена кпмисија
за пдбрану дисертације за:
a) НПВИЦУ ПАУНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „МАГНЕТИЗАМ У ПКСИДНИМ НАНПМАТЕРИЈАЛИМА“
Кпмисија: др Зпран Ппппвић, наушни саветник ИФ
др Зпрана Дпхшевић-Митрпвић, наушни саветник ИФ
др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Ђпрђе Спаспјевић, ванредни прпфеспр ФФ
10. ташка
Усвпјена је пријављена тема за израду мастер рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за
пдбрану рада за:
a) ДЕЈАНА СИМИЋА, студента мастер студија смера Тепријска и експериментална физика,
кпји је пријавип мастер рад ппд називпм: „SO(1,2) ГРУПА И НЕКПМУТАТИВНА
ГЕПМЕТРИЈА“
Кпмисија: др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ, рукпвпдилац рада
др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Впја Радпванпвић, редпвни прпфеспр ФФ
b)

GABRIEL-а ADENEYE-а, студента мастер студија смера Тепријска и експериментална
физика, кпји је пријавип мастер рад ппд називпм: “QUANTIFYING THE LINK BETWEEN
MESOSCOPIC DOUBLY FRACTAL CONNECTED NEOCORTICAL NETWORK AND BRAIN
EFFICIENCY”
Кпмисија: др Владимир Миљкпвић, дпцент ФФ, рукпвпдилац рада
др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ
др Суншица Елезпвић-Хачић, редпвни прпфеспр ФФ
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11. ташка
Усвпјена је пријављена тема за израду диплпмскпг рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за
пдбрану рада за:
a) СЛАЂАНУ ЈПЦКПВИЋ, апсплвента физике, смер Физика и хемија, кпја је пријавила
диплпмски рад ппд називпм: „АНАЛИЗА ПДАБРАНИХ УЧБЕНИКА ФИЗИКЕ ЗА ЩЕСТИ
РАЗРЕД ПСНПВНЕ ЩКПЛЕ“
Кпмисија: др Андријана Жекић, дпцент ФФ, рукпвпдилац рада
др Мићп Митрпвић, редпвни прпфеспр ФФ
мр Саща Ивкпвић, асистент ФФ
b)

ВЕСНУ УРПЩЕВИЋ, апсплвента физике, смер Физика и хемија, кпја је пријавила
диплпмски рад ппд називпм: „РАЗУМЕВАОЕ ФПРМУЛА ГАСНИХ ЗАКПНА У НАСТАВИ
УШЕНИКА ПРИРПДНП-МАТЕМАТИШКПГ СМЕРА ГИМНАЗИЈЕ“
Кпмисија: др Љуба Мандић, редпвни прпфеспр ХФ, рукпвпдилац рада
др Јасминка Кпрплија, асистент ХФ
др Андријана Жекић, дпцент ФФ
др Дущан Ппппвић, дпцент ФФ

12. ташка
На предлпг катедара Института за метепрплпгију Наставнп-наушнп веће је дпнелп пдлуку да
асистенту Физишкпг факултета др КАТАРИНИ ВЕЉПВИЋ, кпја је стекла наушни степен дпктпр
метепрплпщких наука, прпдужи радни пднпс на гпдину дана.
13. ташка
Наставнп-наушнп веће је усвпјилп извещтај кпмисије за рецензију рукпписа „Метепрплпщка
мереоа“ аутпра дпц. др Владана Вушкпвића и дпнелп пдлуку да се рукппис прихвати кап
универзитетски учбеник и щтампа у пптребнпм брпју примерака.
14. ташка
Питаоа наставе
На предлпг прпдекана за наставу дпц. др Ивана Дпјшинпвића, Наставнп- наушнп веће је
импвалп кпмисију за упис студената у I гпдину студија щкплске 2013/2014 гпдине и тп:
- дпц. др Иван Дпјшинпвић
- прпф. др Гпран Пппарић
- прпф. др Лазар Лазић
- мр Милена Бпгданпвић
- Зпран Ппппвић
- Иринел Тапалага
- Гпран Сретенпвић и
- Сузана Кнежевић
Наставнп-наушнп веће је усвпјилп извещтај п сампвреднпваоу Факултета кпји ће бити упућен
Кпмисиси за акредитацију и прпверу квалитета.
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Питаоа науке
Прпдекан за науку прпф. др Маја Бурић скренула је пажоу шланпвима Већа на шиоеницу да се
рпк за исплату хпнпрара за наушни рад ппстепенп ппмера, те тренутнп хпнпрари касне пкп 10
дана.
Питаоа финансија
Декан Факултета пбавестип је шланпве Већа да јпщ увек ппстпји пдређени дуг за грејаое у
изнпсу пд пкп 4.7 милипна динара за зграду на Студентскпм тргу, дпк су рашуни за друге две
зграде измирени.
15. ташка
Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћена пдсуства наставницима Факултета и тп:
a) прпф. др Милану Дамоанпвићу у перипду пд 5. дп 7. јуна 2013. гпдине ради ушещћа на VG
Meeting SCOPES прпјекта кпји се пдржава у Сегедину (Мађарска)
b) прпф. др Иванки Милпщевић у перипду пд 5. дп 7. јуна 2013. гпдине ради ушещћа на VG
Meeting SCOPES прпјекта кпји се пдржава у Сегедину (Мађарска)
c) Зпрану Ппппвићу у перипду пд 5. дп 7. јуна 2013. гпдине ради ушещћа на VG Meeting
SCOPES прпјекта кпји се пдржава у Сегедину (Мађарска)
d) прпф. др Марији Димитријевић у перипду пд 28. јула дп 3. августа 2013. гпдине ради
ушещћа на кпнференцији Supersymmetries & Quantum Symmetries – SQS 2013 кпја се
пдржава у Дубни (Русија)
e) прпф. др Владимиру Милпсављевићу у перипду пд 24. пктпбра дп 5. нпвембра 2013.
гпдине ради ушещћа на кпнференцији 60. AVS – International Symposium and Exhibition кпја
се пдржава у Long Beach, California (САД)

Седница је заврщена у 12:40 шаспва.

Бепград, 10.6.2013.

ДЕКАН ФИЗИШКПГ ФАКУЛТЕТА
Прпф. др Јаблан Дпјшилпвић, с.р.

