ЗАПИСНИК
са II седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета
одржане у среду 26. новембра 2014. године у физичком амфитеатру
Седници присуствује 45 чланова Изборног и Наставно-научног већа.
Службено одсутни:

проф. др Петар Аџић
проф. др Млађен Ћурић
проф. др Братислав Обрадовић
Мирослав Поповић

Оправдано одсутни:

доц. др Зоран Николић
мр Саша Ивковић

Неоправдано одсутни:

проф. др Илија Марић
доц. др Зоран Борјан
доц. др Владимир Миљковић

Декан Факултета проф. др Јаблан Дојчиловић отворио је седницу у 11:15 часова и
предложио следећи
Дневни ред
1. Усвајање Записника са I седнице Изборног и Наставно-научног већа Факултета.
Изборно веће
2. Усвајање Извештаја Комисије за избор наставника Физичког факултета и то:
a) једног редовног професора за ужу научну област Анализа и прогноза времена (Синоптичка метеорологија)
b) једног доцента за ужу научну област Квантна и математичка физика
3. Усвајање Извештаја Комисије за избор ФИЛИПА МАРИНКОВИЋА у звање истраживач сарадник.
4. Разматрање захтева Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду у вези са давањем
сагласности Физичког факултета на избор наставника и сарадника и то:
a) на избор др ЈЕЛЕНЕ АЈТИЋ у звање ванредног професора за ужу научну област Физика и биофизика
b) на избор ДАРКА САРВАНА у звање асистента за ужу научну област Физика и биофизика
5. Разматрање предлога Катедре за физику језгра и честица у вези са продужењем радног односа проф. др Петру
Аџићу који школске 2014/2015 године остварује услов за пезнију.
Наставно-научно веће
6. Одређивање комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду докторске
дисертације за:
a) ДЕЈАНА МАЛЕТИЋА, дипломираног физико-хемичара, који је пријавио докторску дисертацију под
називом: „РАЗВОЈ И ДИЈАГНОСТИКА АТМОСФЕРСКОГ ПЛАЗМА МЛАЗА И ЊЕГОВА ПРИМЕНА НА УЗОРКЕ
БИОЛОШКОГ ПОРЕКЛА“
7. Усвајање извештаја Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређивање Комисије за одбрану
дисертације за:
a) ЛЕУ ЛЕНХАРДТ, дипломираног машинког инжењера, која је предала докторску дисертацију под називом:
„ПАРАЛЕЛНА ФАКТОРСКА АНАЛИЗА ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ СВОЈСТАВА ВИШЕКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМА“
8. Усвајање пријављене теме за израду дипломског рада, одређивање руководиоца и Комисије за одбрану рада
за:
a) ЈОВИЦУ ЖАКУЛА, апсолвента физике, смер Примењена физика и информатика, који је пријавио
дипломски рад под називом: „РУБИНСКИ ЛАСЕР СА ПОБУДОМ ЛЕД ДИОДАМА У ИМПУЛСНОМ РЕЖИМУ“
9. Давање сагласности на агажовање наставника Физичког факултета и то:
a) проф. др Млађена Ћурића за извођење наставе из предмета Одржива архитектура – принципи
пројектовања зелених и енергетски ефикасних зграда на Архитектонском факултету Универзитета у
Београду
b) проф. др Владану Вучковић за извођење наставе из предмета Метеорологија на Саобраћајном факултету
Универзитета у Београду
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10. Одређивање рецензената за два уџбеника аутора проф. др Воје Радовановића и то:
a) Теоријска механика
b) Електродинамика
11. Избор чланова жирија за доделу Годишње награде Физичког факултета за научни рад.
12. Избор члана стручног одбора Комисије за семинаре Друштва физичара Србије
13. Питања наставе, науке и финансија.
14. Захтеви за одобрење одсуства.
15. Усвајање извештаја са службених путовања.
16. Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу.
17. Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.

Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на
1. тачку
Поводом усвајања Записника са I седнице Изборног и Наставно-научног већа, декан
Факултета проф. др Јаблан Дојчиловић је подсетио чланове Већа да је Предлог записника
постављен на факултетски web site пре десетак дана. Затим је прочитао примедбу на Предлог
записника која се односи на тачку 11 дневног реда, а коју је упутио проф. др Милан Дамњановић.
О овом питању се развила дискусија у којој је учествовало више чланова Већа, након чега се
приступило гласању. На питање декана "Ко је за то да се усвоји примедба на Предлог записника?"
Веће је гласало: 10 гласова ЗА, 8 гласова ПРОТИВ и 24 УЗДРЖАНА. На питање декана "Ко је за
усвајање Записника у предложеном облику?" Веће је гласало: 23 гласа ЗА и 19 УЗДРЖАНИХ
гласова. Након гласања, декан је констатовао да је усвојен Записник са I седнице Изборног и
Наставно-научног већа у школској 2014/2015 години.
Изборно веће
2. тачка
Поводом усвајања Извештаја Комисије за избор наставника Физичког факултета Изборно
веће је донело следеће одлуке:
a) У вези са избором једног редовног професора за ужу научну област Анализа и
прогноза времена (Синоптичка метеорологија), најпре је именована Верификациона
комисија у саставу: доц. др Катарина Вељовић, доц. др Зорица Поповић и доц. др
Андријана Жекић. Затим је декан прочитао закључак Комисије, а о кандидату је
говорила проф. др Мирослава Ункашевић. Након тога се приступило тајном гласању у
коме су учествовали редовни професори Факултета, те је са 14 гласова ЗА и 1 гласом
ПРОТИВ утврђен предлог за избор др ЛАЗАРА ЛАЗИЋА у звање редовног професора за
ужу научну област Анализа и прогноза времена.
b) У вези са избором једног доцента за ужу научну област Квантна и математичка физика,
након што је декан прочитао закључак Комисије, о кандидату се врло похвално
изразила проф. др Иванка Милошевић. Затим се приступило јавном гласању у коме су
учестовали редовни професори, ванредни професори и доценти, те је једногласно, са
42 гласа ЗА утврђен предлог за избор др ЗОРАНА ПОПОВИЋА у звање доцента за ужу
научну област Квантна и математичка физика.
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3. тачка
Изборно веће Физичког факулета усвојило је Извештај Комисије и изабрало ФИЛИПА
МАРИНКОВИЋА у звање истраживач сарадник.
4. тачка
На захтев Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду Физички факултет
је ДАО САГАЛАСНОСТ на избор наставника и сарадника и то:
a) на избор др ЈЕЛЕНЕ АЈТИЋ у звање ванредног професора за ужу научну област Физика
и биофизика
b) на избор ДАРКА САРВАНА у звање асистента за ужу научну област Физика и биофизика
5. тачка
На предлог Катедре за физику језгра и честица, после краће дискусије, са 30 гласова ЗА, 2
гласа ПРОТИВ и 2 УЗДРЖАНА гласа, донета је одлука да се покрене поступак за продужење радног
односа проф. др Петру Аџићу који ове школске године остварује услов за пезнију, и то на још 3
године, односно до 1. октобра 2018. године.
Наставно-научно веће
6. тачка
Одређена је Комисија за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за
израду докторске дисертације за:
a) ДЕЈАНА МАЛЕТИЋА, дипломираног физико-хемичара, који је пријавио докторску
дисертацију под називом: „РАЗВОЈ И ДИЈАГНОСТИКА АТМОСФЕРСКОГ ПЛАЗМА МЛАЗА
И ЊЕГОВА ПРИМЕНА НА УЗОРКЕ БИОЛОШКОГ ПОРЕКЛА“
Комисија: др Невена Пуач, виши научни сарадник ИФ
др Гордана Маловић, научни саветник ИФ
др Срђан Буквић, редовни професор ФФ
др Милорад Кураица, редовни професор ФФ
7. тачка
Усвојен је извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређена
Комисија за одбрану дисертације за:
a) ЛЕУ ЛЕНХАРДТ, дипломираног машинког инжењера, која је предала докторску
дисертацију под називом: „ПАРАЛЕЛНА ФАКТОРСКА АНАЛИЗА ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ
СВОЈСТАВА ВИШЕКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМА“
Комисија: др Мирослав Драмићанин, научни саветник ИНН Винча
др Љубиша Зековић, редовни професор ФФ
др Иван Белча, ванредни професор ФФ
др Милорад Кураица, редовни професор ФФ
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8. тачка
Усвојена је пријављена тема за израду дипломског рада, одређен руководилац и Комисија
за одбрану рада за:
a) ЈОВИЦУ ЖАКУЛА, апсолвента физике, смер Примењена физика и информатика, који је
пријавио дипломски рад под називом: „РУБИНСКИ ЛАСЕР СА ПОБУДОМ ЛЕД
ДИОДАМА У ИМПУЛСНОМ РЕЖИМУ“
Комисија: др Милорад Кураица, редовни професор ФФ, руководилац рада
др Братислав Обрадовић, ванредни професор ФФ
др Миливоје Ивковић, виши научни сарадник ИФ
9. тачка
Наставно-научно веће је ДАЛО САГЛАСНОСТ на агажовање наставника Физичког факултета
и то:
a) проф. др Млађена Ћурића за извођење наставе из предмета Одржива архитектура –
принципи пројектовања зелених и енергетски ефикасних зграда на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду
b) проф. др Владану Вучковић за извођење наставе из предмета Метеорологија на
Саобраћајном факултету Универзитета у Београду
10. тачка
Одређени су рецензенати за два уџбеника аутора проф. др Воје Радовановића и то:
a) Теоријска механика
Рецензенти:
проф. др Сунчица Елезовић-Хаџић
проф. др Маја Бурић
b) Електродинамика
Рецензенти:
проф. др Милан Кнежевић
проф. др Марија Димитријевић
11. тачка
Из реда редовних професора Факултета жребом су одређени чланови жирија за доделу
Годишње награде Физичког факултета за научни рад и то:
- проф. др Милан Кнежевић
- проф. др Петар Аџић
- проф. др Милан Дамњановић
12. тачка
За члана стручног одбора Комисије за семинаре Друштва физичара Србије именована је
доц. др Андријана Жекић.
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13. тачка
Питања наставе
Продекан за наставу проф. др Иван Дојчиновић обавестио је чланове Већа да је завршен
упис у I годину мастер студија школске 2014/2015 године. Студентима који су завршили основне
студије на другом факултету Универзитета у Београду су одређени диференцијални испити, после
чега је већина одустала од уписа на мастер студије Физичког факултета, тако да је уписано укупно
48 студената.
Продекан је такође обавестио чланове Већа да су студенти поднели молбу за
организовање шестог испитног рока и ове школске године, са предлогом да то буде јулски
испитни рок. Наставно-научно веће је са са 41 гласом ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и 2 УЗДРЖАНА гласа,
одобрило студентску молбу и донело одлуку да се у јулу месецу организује додатни, шести
испитни рок.
Питања науке
Продекан за науку проф. др Маја Бурић обавестила је чланове Већа да је Колегијум
докторских студија упутио допис Универзитету у Београду са примедбама на Нацрт правилника о
докторским студијама. Расправа о Нацрту Правилника одржана је и на проширеном ректорском
колегијуму 20. новембра 2014. године и већина факултета је, као и Физички факултет, имала
примедбу на планирану организацију студија при Универзитету.
Проф. др Маја Бурић је позвала присутне да присуствују презентацији о Хоризонт 2020 које
ће 10. децембра 2012. године у 13 часова у физичком амфитеатру одржати Нада Милошевић из
Министарства науке. За сада са Физичког факултета две истраживачке групе планирају
пријављивање Хоризонт пројекта.
Од 22. до 26. децембра 2014. године проф. др Босиљка Тадић са Института „Јожеф
Штефан“ из Љубљане ће одржати мини курс под називом "Примена статистичке физике и теорије
мрежа на моделирање комплексних система различите димензионалности". Курс је намењен
првенствено студентима докторских студија, али добродошли су да му присуствују сви
заинтересовани.
После покретања иницијативе за оснивање центра изузетних вредности, комплетирана је
документација за Центар за квантну теоријску физику - QTP. Материјал за акредитацију Центра је
предат, па се очекује да ћемо ускоро добити позитивно решење.
Проф. др Маја Бурић је обавестила чланове Већа да КОНУС треба да изабере чланове за
Национални савет. Предлог Групације природно-математичких факултета је да члан Националног
савета буде проф. др Ђорђе Шијачки.
Питања финансија
Продекан за финансије обавестио је присутне да ће плате са најављеним смањењем од
10% почети да се се исплаћују од децембра месеца. Повећање које је ишло уз октобарске зараде
је уплаћена разлика по коефицијентима за 2014. годину.
14. тачка
Наставно-научно веће је одобрило плаћена одсуства следећим наставницима и
сарадницима:
a) Марјану Ћирковићу у периоду од 28. новембра до 7. децембра 2014. године ради
учешћа у експерименту NA61/SHINE који ће се изводити у Превесину (Француска)
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b) проф. др Мићи Митровићу у периоду од 1. до 13. децембра 2014. године ради пратње
тима ученика на International Junior Science Olympiad која се одржава у Мендози
(Аргентина)
c) Бранислави Мисаиловић у периоду од 1. до 13. децембра 2014. године ради пратње
тима ученика на International Junior Science Olympiad која се одржава у Мендози
(Аргентина)
d) проф. др Петру Аџићу у периоду од 1. до 3. децембра 2014. године ради студијског
боравка на Институту за високе енергије HEP-Vienna у Бечу (Аустрија)
e) доц. др Михајлу Ваневићу у периоду од 2. до 12. децембра 2014. године ради
студијског боравка на Универзитету Париз-Југ (Француска)
f) проф. др Душану Поповићу у периоду од 2. до 30. децембра 2014. године ради
студијског боравка на Sungkzunkwan University (Јужна Кореја)
g) проф. др Марији Димитријевић у периоду од 14. до 21. децембра 2014. године ради
стручне посете Универзитету у Торину (Италија)
h) др Немањи Ковачевићу у периоду од 20. до 27. децембра 2014. године ради
руковођења стручном праксом на Копаонику (Србија)
i) проф. др Драгољубу Белићу у периоду од 19. јануара до 9. фебруара 2015. године ради
студијског боравка на Католичком универзитету у Лувену (Белгија)
У 13:25 часова, ради почетка наставе, један број чланова Већа је напустио седницу, те је
констатовано да не постоји више кворум потребан за одлучивање. Расправа о преосталим тачкама
Дневног реда одложена је за почетак наредне седнице Наставно-научног већа.
......
На седници Наставно-научног већа одржаној 24. децембра 2014. године настављена је
расправа по тачкама дневног реда претходне седнице.
15. тачка
Поводом дописа Катедре за физику кондензованог стања у вези са избором шефа Катедре,
развила се дискусија у којој је учествовало више чланова Већа. Затим се приступило јавном
гласању, те је са 29 гласова ЗА, 6 гласова ПРОТИВ и 6 УЗДРЖАНИХ гласова, за шефа Катедре за
физику кондензованог стања изабран проф. др Јаблан Дојчиловић.

Београд, 26.12.2014.

ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Јаблан Дојчиловић, с.р

