ЗАПИСНИК
са I седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета
у щкплскпј 2013/2014 гпдини пдржана у среду 20. нпвембра 2013. гпдине

Седници присуствује 48 шланпва Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа
Службенп пдсутни:

прпф. др Иванка Милпщевић
прпф. др Марија Димитријевић
Мирпслав Ппппвић

Пправданп пдсутни:

прпф. др Петар Ачић
прпф. др Дејан Јанц
Саща Ивкпвић
Биљана Никплић

Непправданп пдсутни:

прпф. др Милпрад Кураица
дпц. др Владимир Миљкпвић

Декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјшилпвић птвприп је седницу у 11:10 и предлпжип
следећи
Дневни ред
1.

Усвајаое Записника са X седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.

Избпрнп веће
2.

3.
4.
5.

Разматраое предлпга катедара у вези са расписиваоем кпнкурса за избпр наставника и сарадника Факултета и
тп:
a) Катедре за тепријску механику, статистишку физику и електрпдинамику у вези са избпрпм једнпг дпцента
за ужу наушну пбласт Статистишка физика
b) Катедре за квантну и математишку физику у вези са избпрпм једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Квантна
и математишка физика
c) Катедре за ппщти курс физике на II гпдини и Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва,
плазме и квантну пптику у вези са избпрпм једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Физика атпма и мплекула
d) Катедре за физику језгра и шестица у вези са избпрпм једнпг асистента за ужу наушну пбласт Физика језгра
и шестица
Усвајаое извещтаја Кпмисије за избпр наставника и тп:
a) једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Динамишка метепрплпгија
Утврђиваое предлпга за избпр ВЛАДИМИРА ЧУБРПВИЋА у зваое истраживаш сарадник.
Усвајаое извещтаја Кпмисије за избпр у наушнп зваое и тп:
a) др СТЕВАНА СТПЈАДИНПВИЋА у зваое наушни саветник за ужу наушну пбласт Примеоена физика
b) СУЗАНЕ КНЕЖЕВИЋ у зваое истраживаш сарадник.

Наставнп-наушнп веће
6.

Пдређиваое Кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске
дисертације за:
a) мр ГПРДАНУ ЈПВАНПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„АНАЛИЗА MHD ТАЛАСА У ПЛАЗМИ У ГРАВИТАЦИПНПМ ППЉУ“
b) НИКПЛУ ВЕСЕЛИНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„ДЕТЕКЦИЈА ВИШЕСТРУКИХ МИПНСКИХ ДПГАЂАЈА У ППДЗЕМНПЈ ЛАБПРАТПРИЈИ И ЕНЕРГЕТСКИ ЗАВИСНА
СПЛАРНА МПДУЛАЦИЈА КПСМИЧКПГ ЗРАЧЕОА“
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c)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

ДРАГАНУ МАЛИВУК-ГАК, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„РАСТ КРИСТАЛА НАТРИЈУМ ХЛПРАТА У БЛАГП ПРЕСИЋЕНИМ ВПДЕНИМ РАСТВПРИМА“
d) мр ДПБРИЦУ НИКПЛИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ НАНПЧЕСТИЧНИХ НИКЛ ПКСИДА И НИКЛ МАНГАНИТА“
e) АНДРЕЈУ СТПЈИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„АНАЛИЗА РАСППДЕЛА И ДИНАМИКЕ ИСПАРЉИВИХ ПРГАНСКИХ ЈЕДИОЕОА И АЕРПСПЛА У ТРПППСФЕРИ:
LIDAR И МАСЕНА СПЕКТРПМЕТРИЈА“
f) МИРЈАНЕ ПЕРИШИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„ПРИМЕНА ХИБРИДНИХ РЕЦЕПТПРСКИХ МПДЕЛА У АНАЛИЗИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА И ТРАНСППРТА
ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У БЕПГРАДУ“
Усвајаое извещтаја Кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду
дпктпрске дисертације и пдређиваое ментпра за:
a) МИРПСЛАВА ЦВЕТИНПВА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„ФИЗИЧКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА БИНАРНИХ СМЕША ТЕЧНИХ КРИСТАЛА БАНАНПЛИКПГ И ЛИНЕАРНПГ
ПБЛИКА“
b) мр ДРАГАНУ ЈПРДАНПВ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„МЕТПДЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАОЕ ЕФЕКАТА КПИНЦИДЕНТНПГ СУМИРАОА У ГАМА СПЕКТРПСКППИЈИ“
Пдређиваое Кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:
a) ВЕСНУ БЕРЕЦ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ION-ATOM
QUANTUM ENTANGLEMENT IN A MAGNETIC FIELD BASED ON THE SUPERFOCUSING EFFECT – THE SPIN QUBIT
PROCESING IN SILICON“ (Јпнскп-атпмска квантна кпрелација у магнетнпм ппљу базирана на ефекту
суперфпкусираоа – прпцесираое спинскпг кубита у силицијуму)
b) СПОУ АШКРАБИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„ФПНПНИ И ДЕФЕКТНА СТАОА У ПКСИДНИМ НАНПМАТЕРИЈАЛИМА“
c) ЉУБИЦУ ДАВИДПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„ДИРИХЛЕПВА ρ- БРАНА У СЛАБП ЗАКРИВЉЕНПМ ПРПСТПРУ“
d) АЛЕКСАНДРУ НИНА, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд
називпм:“ДИЈАГНПСТИКА ПЛАЗМЕ ЈПНПСФЕРСКЕ D ПБЛАСТИ ЕЛЕКТРПМАГНЕТНИМ VLF ТАЛАСИМА“
Усвајаое извещтаја Кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређиваое Кпмисије за пдбрану
дисертације за:
a) мр ИГПРА ФРАНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„КПЛЕКТИВНА ДИНАМИКА И САМППРГАНИЗАЦИЈА СТПХАСТИЧКИХ НЕУРПНСКИХ СИСТЕМА ППД УТИЦАЈЕМ
СИНАПТИЧКПГ КАШОЕОА“
b) мр ЗПХРЕ ГЕБРЕЛ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„SYNTHESIS AND MAGNETIC PROPERTIES OF PURE AND SUBSTITUTED YTTRIUM CUPRATES AND MANGANITES“
(Синтеза и магнетне пспбине шистих и дппираних итријумпвих мантанита и купрата)
Усвајаое извещтаја Кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је ИГПР ППППВ стекап на Технишкпм
универзитету у Дрездену пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм: „Мплибден калкпхалидне нанп-жице
кап градивни елементи нанп-уређаја“
Усвјаое пријављене теме за израду диплпмскпг рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада
за:
a) НЕМАОУ МПМЧИЛПВИЋА, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпји је
пријавип диплпмски рад ппд називпм: „МПДЕЛИ ДИСТРИБУЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНПГ ППЉА У ПРИКАТПДНПЈ
ПБЛАСТИ АБНПРМАЛНПГ ТИОАВПГ ПРАЖОЕОА“
b) МИРЕЛУ ЂУРИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „ПРПГНПЗА
ЗАГАЂЕОА ВАЗДУХА ЗА БЕПГРАД“
c) АДРИАНА ВАРГУ, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпји је пријавип диплпмски
рад ппд називпм: „ПРИМЕНА АКУСТИЧКИХ МЕРЕОА У АНАЛИЗАМА КРТАОА У ПРПСТПРУ“
Пдређиваое Кпмисије за рецензију рукпписа и тп:
a) „Дидактика физике“ аутпра прпф. др Миће Митрпвића и дпц. др Андријане Жекић
b) „Увпд у физику акцелератпра“ аутпра прпф. др Петра Ачића
Усвјаое извещтаја Кпмисије за рецензију рукпписа „Recurrent topics in special relativity“ аутпра дпц. др Драгана
Речића.
Даваое сагласнпсти Наставнп-наушнпг већа за ангажпваое наставника и сарадника Физишкпг факултета за
извпђеое наставе у другпј устанпви и тп:
a) прпф. др Млађена Ћурића за извпђеое наставе из предмета Метепрплпгија и Ваздухпплпвна
метепрплпгија на Впјнпј академији у Бепграду
b) прпф. др Млађена Ћурића за извпђеое наставе из предмета Пдржиа архитектура – принцип прпјектпваоа
зелених и енергетски ефикасних зграда на Архитектпнскпм факултету Универзитета у Бепграду
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c) прпф. др Јаблана Дпјшилпвића за ивпђеое наставе из предмета Увпд у прирпдне науке, Уппзнаваое
пкплине и Прирпдне науке у разреднпј настави на Ушитељскпм факултету Универзитета у Бепграду

d) дпц. др Владана Вушкпвића за извпђеое наставе из предмета Метепрплпгија на Сапбраћајнпм факултету
Универзитета у Бепграду

e) прпф. др Гпрана Пппарића и Мирпслава Ппппвића за ивпђеое наставе из предмета Мпнитпринг буке на
Гепграфкпм факултету Универзитета у Бепграду
прпф. др Илије Марића за извпђеое наставе из предмета Филпспфија прирпдних наука на Биплпщкпм
факултету Универзитета у Бепграду
g) вище наставника и сарадника за извпђеое наставе на Факултету за физишку хемију и тп:
прпф. др Гпрана Пппарића за предмет Физика 1
дпц. др Дущана Ппппвића за предмет Физика 2 и Физика 3
дпц. др Никпле Шищпвића за предмет Физика 2 и Физика 3
прпф. др Илије Марића за предмет Истприја и филпзпфија прирпдних наука
дпц. др Анријане Жекић за предмет Наставна средства и щкплски пгледи и Метпдика наставе
др Саще Дмитрпвића за предмет Физика 1
др Мирјане Сарван за предмет Физика 2 и Физика 3
мр Саще Ивкпвића за предмет Наставна средства и щкплски пгледи
Разматраое предлпга катедара Института за метепрплпгију у вези са прпдужеоем раднпг пднпса на јпщ три
гпдине др МИРПСЛАВИ УНКАШЕВИЋ, редпвнпм прпфеспру Физишкпг факултета.
Даваое сагласнпсти на избпр НЕМАОЕ РАЈКПВИЋА у зваое асистента за ужу наушну пбласт Бипфизика у
медицини на Медицинскпм факултету Универзитета у Бепграду.
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.

f)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ппщтп је усвпјен предлпжени дневни ред прещлп се на
1. ташку
Усвпјен је Записник са X седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа у щкплскпј 2012/2013
гпдини.
Избпрнп веће
2. ташка
На предлпг катедара Избпрнп веће је дпнелп пдлуке у вези са расписиваоем кпнкурса за
избпр наставника и сарадника Факултета и тп:
a) на предлпг Катедре за тепријску механику, статистишку физику и електрпдинамику дпнета
је пдлука да се распище кпнкурс за избпр једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Статистишка
физика
Кпмисија:
др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ
др Суншица Елезпвић-Хачић, редпвни прпфеспр ФФ
др Слпбпдан Врхпвац, наушни саветник ИФ
b) на предлпг Катедре за квантну и математишку физику дпнета је пдлука да се распище
кпнкурс за избпр једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Квантна и математишка физика
Кпмисија:
др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Иванка Милпщевић, редпвни прпфеспр ФФ
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др Зпран Ппппвић, наушни саветник ИФ
c) на предлпг Катедре за ппщти курс физике на II гпдини и Катедре за физику атпма,
мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и квантну пптику дпнета је пдлука да се распище
кпнкурс за избпр једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Физика атпма и мплекула
Кпмисија:
др Натаща Недељкпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ
др Таскп Грпзданпв, наушни саветник ИФ
d) на предлпг Катедре за физику језгра и шестица дпнета је пдлука да се распище кпнкурс за
избпр једнпг асистента за ужу наушну пбласт Физика језгра и шестица
Кпмисија:
др Јпван Пузпвић, ванредни прпфеспр ФФ
др Марија Димитријевић, ванредни прпфеспр ФФ
др Ищтван Бикит, редпвни прпфеспр ПМФ Нпви Сад
3. ташка
Ппвпдпм извещтаја Кпмисије за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт
Динамишка метепрплпгија, декан Факултета је прпшитап закљушак кпмисије, накпн шега се шлан
Кпмисије прпф. др Млађен Ћурић ппхвалнп изразип п кандидату. Изабрана је Верификаципна
кпмисија у саставу:
дпц. др Андријана Жекић
дпц. др Владимир Ђурђевић
Зпран Ппппвић,
па се приступилп тајнпм гласаоу у кпме су ушествпвали редпвни и ванредни прпфеспри Факултета.
Накпн гласаоа, са 28 гласа ЗА и једним гласпм ПРПТИВ, утврђен је предлпг за избпр др ДЕЈАНА
ЈАНЦА у зваое ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Динамишка метепрплпгија.
4. ташка
Избпрнп веће је утврдилп предлпг за избпр ВЛАДИМИРА ЧУБРПВИЋА у зваое истраживаш
сарадник.
Кпмисија: др Дущан Ппппвић, дпцент ФФ
др Славица Малетић, дпцент ФФ
др Натаща Бибић, наушни саветник ИНН Винша
5. ташка
Избпрнп веће је усвпјилп извещтај Кпмисије за избпр у наушнп зваое и тп:
a) ппсле јавнпг гласаоа у кпме је ушествпвалп 15 редпвних прпфеспра (пд укупнп 18 кпликп
шини избпрнп телп) са 15 гласпва ЗА је утврђен предлпг п избпру др СТЕВАНА
СТПЈАДИНПВИЋА у зваое наушни саветник за ужу наушну пбласт Примеоена физика
b) ппсле јавнпг гласаоа у кпме су ушествпвали сви присутни шланпви Избпрнпг већа, СУЗАНА
КНЕЖЕВИЋ је једнпгласнп изабрана у зваое истраживаш сарадник.
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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) мр ГПРДАНУ ЈПВАНПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску
дисертацију ппд називпм: „АНАЛИЗА MHD ТАЛАСА У ПЛАЗМИ У ГРАВИТАЦИПНПМ ППЉУ“
Кпмисија:
др Мирпслава Вукшевић, дпцент Впјне академије
др Владимир Чадеж, наушни саветник АОБ у пензији
др Милпрад Кураица, редпвни прпфеспр ФФ
др Ђпрђе Спаспјевић, ванредни прпфеспр ФФ
b) НИКПЛУ ВЕСЕЛИНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „ДЕТЕКЦИЈА ВИШЕСТРУКИХ МИПНСКИХ ДПГАЂАЈА У ППДЗЕМНПЈ
ЛАБПРАТПРИЈИ И ЕНЕРГЕТСКИ ЗАВИСНА СПЛАРНА МПДУЛАЦИЈА КПСМИЧКПГ ЗРАЧЕОА“
Кпмисија:
др Александар Драгић, вищи наушни сарадник ИФ
др Јпван Пузпвић, ванредни прпфеспр ФФ
др Марија Димитријевић, ванредни прпфеспр ФФ
c) ДРАГАНУ МАЛИВУК-ГАК, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „РАСТ КРИСТАЛА НАТРИЈУМ ХЛПРАТА У БЛАГП ПРЕСИЋЕНИМ ВПДЕНИМ
РАСТВПРИМА“
Кпмисија:
др Мићп Митрпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Андријана Жекић, дпцент ФФ
др Јаблан Дпјшилпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Впјислав Спаспјевић, наушни саветник ИНН Винша
d) мр ДПБРИЦУ НИКПЛИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ НАНПЧЕСТИЧНИХ НИКЛ ПКСИДА И НИКЛ МАНГАНИТА“
Кпмисија:
др Марин Тадић, наушни сарадник ИНН Винша
др Јаблан Дпјшилпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Стеван Стпјадинпвић, ванредни прпфеспр ФФ
e) АНДРЕЈУ СТПЈИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд
називпм: „АНАЛИЗА РАСППДЕЛА И ДИНАМИКЕ ИСПАРЉИВИХ ПРГАНСКИХ ЈЕДИОЕОА И
АЕРПСПЛА У ТРПППСФЕРИ: LIDAR И МАСЕНА СПЕКТРПМЕТРИЈА“
Кпмисија:
др Зпран Мијић, наушни сарадник ИФ
др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ
др Лазар Лазић, ванредни прпфеспр ФФ
f)

МИРЈАНЕ ПЕРИШИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд
називпм: „ПРИМЕНА ХИБРИДНИХ РЕЦЕПТПРСКИХ МПДЕЛА У АНАЛИЗИ КВАЛИТЕТА
ВАЗДУХА И ТРАНСППРТА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У БЕПГРАДУ“
Кпмисија:
др Славица Рајщић, наушни саветник ИФ
др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ
др Лазар Лазић, ванредни прпфеспр ФФ
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7. ташка
Усвпјен је извещтај Кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за
израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за:
a) МИРПСЛАВА ЦВЕТИНПВА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску
дисертацију ппд називпм: „ФИЗИЧКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА БИНАРНИХ СМЕША ТЕЧНИХ
КРИСТАЛА БАНАНПЛИКПГ И ЛИНЕАРНПГ ПБЛИКА“
Ментпр:
др Маја Стпјанпвић, ванредни прпфеспр ПМФ-а у Нпвпм Саду
b) мр ДРАГАНУ ЈПРДАНПВ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „МЕТПДЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАОЕ ЕФЕКАТА КПИНЦИДЕНТНПГ СУМИРАОА У
ГАМА СПЕКТРПСКППИЈИ“
Ментпр:
др Ласлп Нађђерђ, наушни сарадник ИНН Винша
8. ташка
Пдређена је Кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:
a) ВЕСНУ БЕРЕЦ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд
називпм: „ION-ATOM QUANTUM ENTANGLEMENT IN A MAGNETIC FIELD BASED ON THE
SUPERFOCUSING EFFECT – THE SPIN QUBIT PROCESING IN SILICON“ (Јпнскп-атпмска квантна
кпрелација у магнетнпм ппљу базирана на ефекту суперфпкусираоа – прпцесираое
спинскпг кубита у силицијуму)
Кпмисија:
др Марин Тадић, наушни сарадник ИНН Винша
др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Едиб Дпбарчић, ванредни прпфеспр ФФ
др Гпран Пппарић, ванредни прпфеспр ФФ
b) СПОУ АШКРАБИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд
називпм: „ФПНПНИ И ДЕФЕКТНА СТАОА У ПКСИДНИМ НАНПМАТЕРИЈАЛИМА“
Кпмисија:
др Зпрана Дпхшевић-Митрпвић, наушни саветник ИФ
др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Стеван Стпјадинпвић, ванредни прпфеспр ФФ
c) ЉУБИЦУ ДАВИДПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „ДИРИХЛЕПВА p- БРАНА У СЛАБП ЗАКРИВЉЕНПМ ПРПСТПРУ“
Кпмисија:
др Бранислав Саздпвић, наушни саветник ИФ
др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ
др Впја Радпванпвић, редпвни прпфеспр ФФ
d) АЛЕКСАНДРУ НИНА, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд
називпм:“ДИЈАГНПСТИКА ПЛАЗМЕ ЈПНПСФЕРСКЕ D ПБЛАСТИ ЕЛЕКТРПМАГНЕТНИМ VLF
ТАЛАСИМА“
Кпмисија:
др Владимир Срећкпвић, наушни сарадник ИФ
др Лука Ппппвић, наушни саветник Астрпнпмске ппсерватприје
др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ
др Владимир Милпсављевић, ванредни прпфеспр ФФ
др Ђпрђе Спаспјевић, ванредни прпфеспр ФФ
др Владимир Чадеж, наушни саветник АОБ
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9. ташка
Усвпјен је извещтај Кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређена Кпмисија
за пдбрану дисертације за:
a) мр 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) мр ЗПХРЕ ГЕБРЕЛ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд
називпм: „SYNTHESIS AND MAGNETIC PROPERTIES OF PURE AND SUBSTITUTED YTTRIUM
CUPRATES AND MANGANITES“ (Синтеза и магнетне пспбине шистих и дппираних
итријумпвих мантанита и купрата)
Кпмисија:
др Јпван Блануща, наушни саветник ИНН Винша
др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ
др Впјислав Спаспјевић, наушни саветник ИНН Винша
10. ташка
Усвпјен је извещтај Кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је ИГПР ППППВ
стекап на Технишкпм универзитету у Дрездену пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм:
„Мплибден калкпхалидне нанп-жице кап градивни елементи нанп-уређаја“ и дпнета пдлука да се
Кпмисији за признаваое виспкпщкплских диплпма Универзитета у Бепграду преппруши да
диплпму призна кап еквивалентну дпктпрскпј диплпми Физишкпг факултета, кап и сва права кпја
таква диплпма и наушни степен дпктпр физишких наука дају.
11. ташка
Усвпјена је пријављена тема за израду диплпмскпг рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за
пдбрану рада за:
a) НЕМАОУ МПМЧИЛПВИЋА, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика,
кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм: „МПДЕЛИ ДИСТРИБУЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНПГ
ППЉА У ПРИКАТПДНПЈ ПБЛАСТИ АБНПРМАЛНПГ ТИОАВПГ ПРАЖОЕОА“
Кпмисија:
прпф. др Ђпрђе Спаспјевић, рукпвпдилац рада
прпф. др Никпла Кпоевић
дпц. др Никпла Шищпвић
b) МИРЕЛУ ЂУРИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм:
„ПРПГНПЗА ЗАГАЂЕОА ВАЗДУХА ЗА БЕПГРАД“
Кпмисија:
дпц. др Драгана Вујпвић, рукпвпдилац рада
прпф. др Лазар Лазић
др Катарина Вељпвић
c) АДРИАНА ВАРГУ, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпји је
пријавип диплпмски рад ппд називпм: „ПРИМЕНА АКУСТИЧКИХ МЕРЕОА У АНАЛИЗАМА
КРТАОА У ПРПСТПРУ“
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Кпмисија:

дпц. др Зпран Никплић, рукпвпдилац рада
прпф. др Бећкп Касалица
прпф. др Гпран Пппарић
прпф. др Иван Белша

12. ташка
Пдређена је Кпмисија за рецензију рукпписа и тп:
a) „Дидактика физике“ аутпра прпф. др Миће Митрпвића и дпц. др Андријане Жекић
Кпмисија:
прпф. др Јаблан Дпјшилпвић
прпф. др Гпран Пппарић
b) „Увпд у физику акцелератпра“ аутпра прпф. др Петра Ачића
Кпмисија:
прпф. др Иван Анишин
прпф. др Драгпмир Крпић
13. ташка
Наставнп-наушнп веће је, накпн краће дискусије, са 42 гласа ЗА и 6 УЗДРЖАНИХ гласпва,
усвпјилп извещтај Кпмисије за рецензију рукпписа „Recurrent topics in special relativity“ аутпра дпц.
др Драгана Речића.
14. ташка
Наставнп-наушнп веће је далп сагласнпст за ангажпваое наставника и сарадника Физишкпг
факултета за извпђеое наставе у другпј устанпви и тп:
a) прпф. др Млађена Ћурића за извпђеое наставе из предмета Метепрплпгија и
Ваздухпплпвна метепрплпгија на Впјнпј академији у Бепграду
b) прпф. др Млађена Ћурића за извпђеое наставе из предмета Пдржиа архитектура –
принцип прпјектпваоа зелених и енергетски ефикасних зграда на Архитектпнскпм
факултету Универзитета у Бепграду
c) прпф. др Јаблана Дпјшилпвића за извпђеое наставе из предмета Увпд у прирпдне науке,
Уппзнаваое пкплине и Прирпдне науке у разреднпј настави на Ушитељскпм факултету
Универзитета у Бепграду
d) дпц. др Владана Вушкпвића за извпђеое наставе из предмета Метепрплпгија на
Сапбраћајнпм факултету Универзитета у Бепграду
e) прпф. др Миће Митрпвића за извпђеое наставе из предмета Трендпви у савременпј
настави физике на Прирпднп-математишкпм факултету Универзитета у Баопј Луци
Штп се тише ангажпваоа наставника у пквиру међу-факултетске сарадое између факултета
бивщег Прирпднп-математишкпг факултета, дпнета је пдлука да прпдекан за наставу прпф. др
Иван Дпјшинпвић сашини ташан списак наставника и сарадника кпји пдржавају наставу на српдним
факултетима, а да декан Факултета та ангажпваоа пдпбри.
15. ташка
Ппвпдпм предлпга катедара Института за метепрплпгију у вези са прпдужеоем раднпг пднпса
на јпщ три гпдине др МИРПСЛАВИ УНКАШЕВИЋ, редпвнпм прпфеспру Физишкпг факултета,
развила се дискусија у кпјпј је ушествпвалп вище шланпва Већа, накпн кпје је са 44 гласа ЗА, 1
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гласпм ПРПТИВ и 3 УЗДРЖАНА гласа дпнета пдлука да се преппруши Сенату Универзитета у
Бепграду да прпф. др Мирпслави Ункащевић прпдужеое раднпг пднпса ПДПБРИ.
16. ташка
Наставнп-наушнп веће је ДАЛП САГЛАСНПСТ на избпр НЕМАОЕ РАЈКПВИЋА у зваое асистента
за ужу наушну пбласт Бипфизика у медицини на Медицинскпм факултету Универзитета у Бепграду.
17. ташка
Питаоа наставе
Прпдекан за наставу прпф. др Иван Дпјшинпвић јпщ једнпм је замплип наставнике да
студентскпј служби дпстављају записнике са пплагаоа испита и у щтампанпј фпрми укпликп на
оима има бар једна пцена. Прпдекан је такпђе пбавестип да су закљушани и записници кпје
наставници нису закљушали сами, и да ће се убудуће такп радити. Пдредиће се рпкпви дп кпјих се
записници са испита мпрају закљушати, да би се студентима пцене уписале у базу ппдатака.
Направљен је календар за пву щкплску гпдину у кпме се јпщ пве гпдине налазе апсплвентски
испитни рпкпви. У апсплвентским испитим рпкпвима испите мпгу да пплажу самп студенти
уписани пре 2006. гпдине кпји студирају пп старпм прпграму.
Декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјшилпвић пбавестип је присутне да је Физишки факултет
један пд шетири факултета кпји је изабран да представља Бепградски универзитет у пквиру
рангираоа за U-Multirank еврппску ранг листу универзитета. Деп евалуације универзитета базиран
је на мищљеоима студената, па се спрпди анкетираое студената вищих гпдина пснпвних студија и
студената мастер студија. Анкета се пппуоава on-line дп 31. децембра 2013. гпдине, али ће
студенти щифре за пппуоаваое мпћи да ппдигну у службама Факултета дп 30. нпвембра. Декан
Факултета је замплип наставнике да ппзпву студенте да ушествују у U-Multirank анкети да би
Универзитет у Бепграду бип щтп бпље рангиран.
Питаоа науке
Прпдекан за науку прпф. др Маја Бурић је пбавестила шланпве Већа да је база ппдатака п
дпктпрским студијама пппуоена ппдацима п студентима, прпфесприма и предметима, па ће
ускпрп ппшети издаваое дпктпрских диплпма.
Питаоа финансија
Прпдекан за финансије прпф. др Иван Белша пбавестип је шланпве Већа да ппстпји известан
прилив средстава пд щкпларина сампфинансирајућих студената пснпвних и мастер студија, кап и
страних студената, та је збпг тпга плата заппсленима увећана за 10%. Студентима је плаћаое
щкпларине пдпбренп у ратама, те ће нпвац суксцесивнп пристизати. Такпђе, заппшети су радпви
на увпђеоу ваздущнпг грејаоа хпдника и ушипница зграде на Студентскпм тргу, щтп ће убудуће
умнпгпме умаоити режијске трпщкпве.

20. новембар 2013.

18. ташка
Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћенп пдсуствп Немаои Кпвашевићу кпји ће у перипду пд
21. дп 28. децембра 2013. гпдне рукпвпдити струшнпм пракспм студената на висинскпј
метепрплпщкпј станици на Кппапнику.
19. ташка
Усвпјен је извещтај са службенпг путпваоа прпф. др Владимира Милпсављевића кпји је у
перипду пд 24. пктпбра дп 5. нпвембра ушествпвап у раду кпнференције 60. AVS – International
Symposium and Exhibition, кпја је пдржана на Лпнг Бишу, Калифпрнија (САД).
20. ташка
Наставнп-наушнп веће је дпнелп пдлуку да Физишки факултет Универзитета у Бепграду буде
прганизатпр кпнференције „X Symposium of Belarus and Serbia on Physics and Diagnostics of
Laboratory and Astrophysical Plasmas (PDP-X 2014)“ кпја ће се пдржати у Бепграду пд 25. дп 28.
августа 2014. гпдине.
Седница је заврщена у 13:20 шаспва.

Бепград, 27.11.2013.

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

