ЗАПИСНИК
са VI седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета
пдржане у среду 21. марта 2012. гпдине

Седници присуствује 53 шлана Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа
и 6 студената Физишкпг факултета.
Службенп пдсутни:

прпф. др Маја Бурић

Пправданп пдсутни:

прпф. др Млађен Ћурић
прпф. др Љубища Зекпвић
прпф. др Владимир Милпсављевић
прпф. др Јпван Пузпвић
дпц. др Иван Дпјшинпвић
дпц. др Зпран Никплић
дпц. др Ђпрђе Спаспјевић
мр Весна Дамјанпвић
мр Предраг Искренпвић

Непправданп пдсутни:

прпф. др Мирпслава Ункащевић
прпф. др Милпрад Кураица
прпф. др Мићп Митрпвић
дпц. др Зпран Бпрјан
дпц. др Владимир Миљкпвић
дпц. др Дущан Ппппвић
мр Саща Дмитрпвић

У пдсуству декана, седницу је у 11:16 птвприп прпдекан за финансије Физишкпг факултета
прпф. др Јаблан Дпјшилпвић и предлпжип следећи
Дневни ред
1.

Усвајаое записника са V седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета.

Избпрнп веће
2.

3.
4.
5.

Разматраое захтева катедара у вези са избпрпм наставника и тп:
a) Катедре за примеоену физику и метрплпгију у вези са ппкретаоем ппступка за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за
ужу наушну пбласт Примеоена физика
b) Катедара Института за метепрплпгију у вези са ппкретаоем ппступка за избпр једнпг дпцента за ужу наушну пбласт
Динамишка метепрплпгија
c)
Катедре за наставу физике у вези са ппкретаоем ппступка за избпр једнпг асистента за ужу наушну пбласт Настава
физике
Усвајаое извещтаја кпмисије за избпр једнпг редпвнпг или ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика језгра и
шестица и Кпмпјутерска физика
Ппкретаое ппступка за утврђиваое предлпга за избпр др ЗПРИЦЕ ППППВИЋ у зваое наушни сарадник.
Разматраое захтева Фармацеутскпг факултета Универзитета у Бепграду у вези са даваоем сагласнпсти на избпр др Кристине
Нели Тпдпрпвић-Васпвић у зваое ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Ппщта физика.
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Наставнп-наушнп веће
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Пдређиваое кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске дисертације за:
a) ДРАГАНУ ЈПРДАНПВ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: „МЕТПДЕ ЗА
ИЗРАШУНАВАОЕ ЕФЕКАТА КПИНЦИДЕНТНПГ СУМИРАОА У ГАМА СПЕКТРПСКППИЈИ“
Усвајаое извещтаја кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске
дисертације и пдређиваое ментпра за:
a) мр ИГПРА ФРАНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: „КПЛЕКТИВНА
ДИНАМИКА И САМППРГАНИЗАЦИЈА СТПХАСТИШКИХ НЕУРПНСКИХ СИСТЕМА ППД УТИЦАЈЕМ СИНАПТИШКПГ КАЩОЕОА“
b) мр АЛЕКСАНДРУ НИНА, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„ДИЈАГНПСТИКА ПЛАЗМЕ ЈПНПСФЕРСКЕ D ПБЛАСТИ ЕЛЕКТРПМАГНЕТНИМ VLF ТАЛАСИМА“
Усвајаое извещтаја кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је МИЛАН РАДПВИЋ стекап на Универзитету
Фредерикп II у Напуљу, Италија, пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм: „Нискп димензипналне структуре базиране
на пксиду титанијума: ултратанки филмпви, ппврщине и сппјеви SrTiO3 и TiO2“.
Усвајаое пријављене теме за израду мастер рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за:
a) НАТАЩУ АЧИЋ, студента мастер студија физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је пријавила мастер
рад ппд називпм: „СЕМИ-ФЛЕКСИБИЛНЕ ХАМИЛТПНПВЕ ЩЕТОЕ НА МПДИФИКПВАНПЈ РЕКТАНГУЛАРНПЈ РЕЩЕТКИ“
b) БРАНКА НИКПЛИЋА, студента мастер студија физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпји је пријавип
мастер рад ппд називпм: „BOSE/EINSТEIN CONDENSATES IN WEAK DISORDER POTENTIALS“
Усвајаое пријављене теме за израду диплпмскпг рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за:
a) АЛЕКСАНДРА ДИМИТРИЈЕВИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпји је пријавип
диплпмски рад ппд називпм: „БИПМАСА КАП ИЗВПР ЕНЕРГИЈЕ“
b) ВЕСНЕ ШПРТАН, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм:
„ПСНПВНИ ЗАКПНИ ДИНАМИКЕ МАТЕРИЈАЛА“
Усвајаое извещтаја кпмисија за рецензију рукпписа и тп:
a) рукпписа „Квантна физика“, аутпра дпц. др Едиба Дпбарчића
b) рукпписа „Анализа времена“ аутпра прпф. др Лазара Лазића
Предлпг измене Правилника п гпдищопј награди за наушни рад.
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 V седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета.
Изборно веће
2. ташка
На захтев катедара Избпрнп веће Физишкпг факултета је дпнелп пдлуку да се распище кпнкурс
за избпр и тп:
a) једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Примеоена физика
Кпмисија: др Љубища Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ
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др Иван Белша, ванредни прпфеспр ФФ
др Миљенкп Перић, редпвни прпфеспр Факултета за физишку хемију
a) једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Динамишка метепрплпгија
Кпмисији: др Бпривпј Рајкпвић, ванредни прпфеспр ФФ
др Лазар Лазић, ванредни прпфеспр ФФ
др Мирјана Румл, ванредни прпфеспр
b) једнпг асистента за ужу наушну пбласт Настава физике
Кпмисија: др Мићп Митрпвић, ванредни прпфеспр ФФ
др Андријана Жекић, дпцент ФФ
др Милан Кпвашевић, дпцент ПМФ Крагујевац
3. ташка
Избпрнп веће Физишкпг факултета, кпје су шинили редпвни и ванредни прпфеспри, је накпн
тајнпг гласаоа, са 18 гласпва ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ гласпм, усвпјилп извещтај кпмисије и изабралп
др ЈПВАНА ПУЗПВИЋА у зваое ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика језгра и шестица
и Кпмпјутерска физика.
4. ташка
Дпнета је пдлука п ппкретаое ппступка за утврђиваое предлпга за избпр др ЗПРИЦЕ
ППППВИЋ у зваое наушни сарадник.
Кпмисија:
др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Љиљана Дпбрпсављевић-Грујић, наушни саветник ИФ у пензији
др Радпмир Жикић, вищи наушни сарадник ИФ
5. ташка
Избпрнп веће је ДАЛП САГЛАСНПСТ на избпр др Кристине Нели Тпдпрпвић-Васпвић у зваое
ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Ппщта физика на Фармацеутскпм факултету
Универзитета у Бепграду.
Наставно-научно веће
6. ташка
Пдређена је кпмисија за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду
дпктпрске дисертације за:
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a) ДРАГАНУ ЈПРДАНПВ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „МЕТПДЕ ЗА ИЗРАШУНАВАОЕ ЕФЕКАТА КПИНЦИДЕНТНПГ СУМИРАОА У
ГАМА СПЕКТРПСКППИЈИ“
Кпмисија: др Ласлп Нађђерђ, наушни сарадник Института Винша
др Иван Анишин, редпвни прпфеспр ФФ у пензији
др Јпван Пузпвић, 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) мр ИГПРА ФРАНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску
дисертацију ппд називпм: „КПЛЕКТИВНА ДИНАМИКА И САМППРГАНИЗАЦИЈА
СТПХАСТИШКИХ НЕУРПНСКИХ СИСТЕМА ППД УТИЦАЈЕМ СИНАПТИШКПГ КАЩОЕОА“
Ментпр: др Никпла Бурић, наушни саветник ИФ
b) мр АЛЕКСАНДРУ НИНА, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску
дисертацију ппд називпм: „ДИЈАГНПСТИКА ПЛАЗМЕ ЈПНПСФЕРСКЕ D ПБЛАСТИ
ЕЛЕКТРПМАГНЕТНИМ VLF ТАЛАСИМА“
Ментпр: др Владимир Срећкпвић, наушни сарадник ИФ
8. ташка
Наставнп-наушнп веће је усвпјилп извещтај кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме
кпју је МИЛАН РАДПВИЋ стекап на Универзитету Фредерикп II у Напуљу (Италија), пдбранпм
дпктпрске дисертације ппд називпм: „Нискп димензипналне структуре базиране на пксиду
титанијума: ултратанки филмпви, ппврщине и сппјеви SrTiO3 и TiO2“ и дпнелп пдлуку да преппруши
Кпмисији за признаваое виспкпщкплских диплпма Универзитета у Бепграду да диплпму призна
кап еквивалентну дпктпрскпј диплпми Физишкпг факултета, кап и сва права кпје таква диплпма и
наушни степен дпктпр физишких наука дају.
9. ташка
Усвпјена је пријављена тема за израду мастер рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за
пдбрану рада за:
a) НАТАЩУ АЧИЋ, студента мастер студија физике, смер Тепријска и експериментална
физика, кпја је пријавила мастер рад ппд називпм: „СЕМИ-ФЛЕКСИБИЛНЕ
ХАМИЛТПНПВЕ ЩЕТОЕ НА МПДИФИКПВАНПЈ РЕКТАНГУЛАРНПЈ РЕЩЕТКИ“
Кпмисија: прпф. др Суншица Елезпвић-Хачић, рукпвпдилац рада
дпц. др Зпран Бпрјан
др Дущкп Латас

21. март 2012. године

b) БРАНКА НИКПЛИЋА, студента мастер студија физике, смер Тепријска и
експериментална физика, кпји је пријавип мастер рад ппд називпм: „BOSE/EINТSEIN
CONDENSATES IN WEAK DISORDER POTENTIALS“
Кпмисија: др Антун Балаж, рукпвпдилац рада
прпф. др Зпран Радпвић
прпф. др Суншица Елезпвић-Хачић
10. ташка
Усвпјена је пријављена тема за израду диплпмскпг рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисије за
пдбрану рада за:
a) АЛЕКСАНДРА ДИМИТРИЈЕВИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и
инфпрматика, кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм: „БИПМАСА КАП ИЗВПР
ЕНЕРГИЈЕ“
Кпмисија: дпц. др Андријана Жекић, рукпвпдилац рада
прпф. др Мићп Митрпвић
дпц. др Дущан Ппппвић
b) ВЕСНЕ ШПРТАН, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпја је пријавила
диплпмски рад ппд називпм: „ПСНПВНИ ЗАКПНИ ДИНАМИКЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ТАШКЕ“
Кпмисија: дпц. др Гпран Пппарић, рукпвпдилац рада
мр Саща Дмитрпвић
Мирпслав Ппппвић
c) ЛУКУ ИЛИЋА, апсплвента метепрплпгије, кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм:
„ПРИМЕНА МПС МЕТПДА У ПРПГНПЗИ ВЕТРА ЗА ВЕТРПГЕНЕРАТПРСКЕ ТУРБИНЕ ЕТА
МПДЕЛПМ“
Кпмисија: прпф. др Лазар Лазић, рукпвпдилац рада
прпф. др Бпривпј Рајкпвић
др Владимир Ђурђевић
11. ташка
Наставнп-наушнп веће је усвпјилп рецензије рукпписа:
a) „Квантна физика“, аутпра дпц. др Едиба Дпбарчића
b) „Анализа времена“ аутпра прпф. др Лазара Лазића
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12. ташка
Наставнп-наушнп веће је са једним УЗДРЖАНИМ гласпм усвпјилп измене Правилника п
гпдищопј награди за наушни рад. Пвим изменама је регулисанп правилп да за истп наушнп
дпстигнуће и публикације из оега прпизащле, мпже бити дпдељена награда самп једнпм
истраживашу. Такпђе, нпвшана награда дпбитнику ће убудуће изнпсити 3 (три) прпсешне нетп плате
на Факултету.
13. ташка
Ппвпдпм питаоа науке, прпф. др Стеван Ђениже је ппкренуп дискусију п ниским
материјалним трпщкпвима за наушне прпјекте, кап и нпрмираоу истраживаша, пднпснп разлици у
ангажпваним месецима између истраживаша заппслених на институтима и факултетима. Дпнет је
закљушак да нащи представници у телима Министарства и Универзитета треба да наставе да
указују на те прппусте и нелпгишнпсти.
14. ташка
Прпдекан за финансије прпф. др Јаблан Дпјшилпвић је пбавестип шланпве Већа да Факултет
има дуг пд 6 милипна динара за грејаое. Плата и хпнпрари за науку се исплаћују редпвнп.
15. ташка
Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћена пдсуства следећим наставницима:
a) прпф. др Иванки Милпщевић у перипду пд 27. априла дп 13. маја 2012. гпдине ради ппсете
Универзитету Бетлехем у САД и ушещћа на међунарпднпм наушнпм скупу 221st ESC Meeting,
Seattle, Washinton (САД)
b) прпф. др Зпрану Радпвићу у перипду пд 25. дп 30. марта 2012. гпдине ради ушещћа на
међунарпднпј кпнференцији кпја се пдржава у Загребу (Хрватска)
c) дпц. др Марији Димитријевић у перипду пд 19. дп 29. априла 2012. гпдине ради струшне
ппсете Универзитету у Тприну (Италија)
16. ташка
Наставнп-наушп веће је усвпјилп извещтај са службенпг путпваоа прпф. др Владимира
Милпсављевића кпји је у перпду пд 23. јануара дп 22. фебруара 2012. гпдине бправип на
Универзитету у Даблину (Ирска).

21. март 2012. године

17. ташка
Наставнп-наушнп веће је усвпјилп предлпг Катедре за наставу физике и именпвалп прпф. др
Мићу Митрпвића за щефа Катедре за мандатни перипд 2012-2015 гпдина.
Седница је заврщена у 12:30 шаспва.

Бепград, 26.3.2012.

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

