ЗАПИСНИК
са II седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане у среду
23. новембра 2016. године

Седници присуствује 41 члан Изборног и Наставно-научног већа.
Службено одсутни:

проф. др Петар Аџић
проф. др Маја Бурић
доц. др Зорица Поповић

Оправдано одсутни:

проф. др Иван Белча
проф. др Милан Дамњановић
проф. др Марија Димитријевић-Ћирић
проф. др Татјана Вуковић
доц. др Владимир Ђурђевић
проф. др Сунчица Елезовић-Хаџић
доц. др Мирјана Сарван
Марјан Ћирковић
Биљана Николић
Милош Скочић

Неоправдано одсутни:

проф. др Милорад Кураица
проф. др Илија Марић
проф. др Милош Вићић
доц. др Владимир Миљковић
доц. др Катарина Вељовић
Нора Тркља
Владимир Чубровић

Декан Факултета проф. др Јаблан Дојчиловић отворио је седницу у 11:17 часова и
предложио следећи
Дневни ред
1. Усвајање Записника са I седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета.
Изборно веће
2. Разматрање предлога катедара Института за метеорологију у вези са расписивањем конкурса за избор једног
редовног професора за ужу научну област Климатологија и примењена метеорологија.
3. Утврђивање предлога за избор у научно звање и то:
a) др СЛАВИЦЕ МАЛЕТИЋ у звање виши научни сарадник
b) др ДРАГАНЕ ЦЕРОВИЋ у звање виши научни сарадник
4. Усвајање Извештаја Комисије за избор др БРАНИСЛАВЕ МИСАИЛОВИЋ у звање истраживач-сарадник.
5. Предлог Катедре за квантну и математичку физику за избор др БОРИВОЈА ДАКИЋА за професора по позиву
Физичког факултета.
Наставно-научно веће
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Одређивање Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду докторске
дисертације за:
a) МУНУ АОНЕАС, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под називом: „ELECTRON
IMPACT EXCITATION AND IONIZATION OF CO AND N2 IN RADIO-FREQUENCY ELECTRIC FIELD“ (Електронска
ударна ексцитација и јонизација CO и N2 у радио фреквентним електричним пољима)
b) ИЛИЈУ СИМОНОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом:
„КИНЕТИЧКИ И ФЛУИДНИ МОДЕЛИ НЕРАВНОТЕЖНОГ ТРАНСПОРТА ЕЛЕКТРОНА У ГАСОВИМА И
ТЕЧНОСТИМА“
Усвајање Извештаја Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду
докторске дисертације и одређивање ментора за:
a) БОЈАНА СТОЈАДИНОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом:
„УТИЦАЈ 4f ДОПАНАТА НА МУЛТИФЕРОИЧНЕ ОСОБИНЕ BiFeO3 НАНОСТРУКТУРА“
b) РАДОВАНА ДОЈЧИЛОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под
насловом: „FABRICATION OF SILVER-TRYPTOPHAN AND GRAPHENE OXIDE FLUORESCENT NANOSTRUCTURES
AND INVESTIGATION OF THEIR INTERACTION WITH BIOLOGICAL SYSTEMS“ (Израда сребро-триптофан и графен
оксид флуоресцентних наноструктура и испитивање њихове интеракције са биолошким системима)
c) МАРКА ОБРАДОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под насловом:
„ПРОУЧАВАЊЕ ЕФЕКТА ЈОНСКЕ ИМПЛАНТАЦИЈЕ НА МОДИФИКАЦИЈУ ВИШЕСЛОЈНИХ НАНОСТРУКТУРА
МЕТАЛА И КЕРАМИКА“
Одређивање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације за:
a) СУЗАНУ ПУТНИКОВИЋ, дипломираног метеоролога, која је предала докторску дисертацију под називом:
„ОБЈЕКТИВНА КЛАСИФИКАЦИЈА АТМОСФЕРСКЕ ЦИРКУЛАЦИЈЕ ИЗНАД СРБИЈЕ“
Одређивање рецензената за рукопис „Рачунари у обради слике и звука“ аутора доц. др Зорана Николића
Предлог Катедре за теоријску механику, електродинамику и статистичку физику у вези са продужењем радног
односа проф. др Милану Кнежевићу.
Давање сагласности на ангажовање проф. др Илије Марића за извођење наставе из предмета Философија
природних наука на Биолошком факултету Универзитета у Београду.
Питања наставе, науке и финансија.
Захтеви за одобрење одсуства.
Усвајање извештаја са службених путовања.
Дописи и молбе упућене Наставно-научном већу.
Обавештења. Текућа питања. Питања и предлози.

Пошто је усвојен предложени Дневни ред, прешло се на
1. тачку
Усвојен је Записник са I седнице Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета.

Изборно веће
2. тачка
На предлог катедара Института за метеорологију, донета је одлука да се распише конкурс за
избор једног редовног професора за ужу научну област Климатологија и примењена
метеорологија.
Комисија:

др Мирослава Ункашевић, редовни професор ФФ
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др Лазар Лазић, редовни професор ФФ
др Мирјана Румл, редовни професор Пољопривредног факултета
3. тачка
Покренут је поступак за избор у научно звање и то:
a) др СЛАВИЦЕ МАЛЕТИЋ у звање виши научни сарадник
Комисија: др Јаблан Дојчиловић, редовни професор ФФ
др Душан Поповић, ванредни професор ФФ
др Небојша Ромчевић, научни саветник ИФ
b) др ДРАГАНЕ ЦЕРОВИЋ у звање виши научни сарадник
Комисија: др Јаблан Дојчиловић, редовни професор ФФ
др Душан Поповић, ванредни професор ФФ
др Ковиљка Асановић, ванредни професор ТМФ
4. тачка
Усвојен је Извештај Комисије за избор др БРАНИСЛАВЕ МИСАИЛОВИЋ у звање истраживачсарадник.
5. тачка
На предлог Катедре за квантну и математичку физику за др БОРИВОЈЕ ДАКИЋ је изабран за
професора по позиву Физичког факултета.

Наставно-научно веће
6. тачка
Одређена је Комисија за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за
израду докторске дисертације за:
a) МУНУ АОНЕАС, дипломираног физичара, која је пријавила докторску дисертацију под
називом: „ELECTRON IMPACT EXCITATION AND IONIZATION OF CO AND N2 IN RADIOFREQUENCY ELECTRIC FIELD“ (Електронска ударна ексцитација и јонизација CO и N2 у радио
фреквентним електричним пољима)
Комисија:
др Горан Попарић, ванредни професор ФФ
др Драгољуб Белић, редовни професор ФФ
др Мирослав Ристић, доцент Факултета за физичку хемију
b) ИЛИЈУ СИМОНОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију
под називом: „КИНЕТИЧКИ И ФЛУИДНИ МОДЕЛИ НЕРАВНОТЕЖНОГ ТРАНСПОРТА
ЕЛЕКТРОНА У ГАСОВИМА И ТЕЧНОСТИМА“
Комисија:
др Саша Дујко, научни саветник ИФ
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др Срђан Буквић, редовни професор ФФ
др Ђорђе Спасојевић, ванредни професор ФФ
др Зоран Љ. Петровић, научни саветник ИФ
7. тачка
Усвојен је Извештај Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за
израду докторске дисертације и одређен ментор за:
a) БОЈАНА СТОЈАДИНОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску
дисертацију под називом: „УТИЦАЈ 4f ДОПАНАТА НА МУЛТИФЕРОИЧНЕ ОСОБИНЕ BiFeO3
НАНОСТРУКТУРА“
Ментор:
др Зорана Дохчевић-Митровић, научни саветник ИФ
b) РАДОВАНА ДОЈЧИЛОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску
дисертацију под насловом: „FABRICATION OF SILVER-TRYPTOPHAN AND GRAPHENE OXIDE
FLUORESCENT NANOSTRUCTURES AND INVESTIGATION OF THEIR INTERACTION WITH
BIOLOGICAL SYSTEMS“ (Израда сребро-триптофан и графен оксид флуоресцентних
наноструктура и испитивање њихове интеракције са биолошким системима)
Ментор:
др Владимир Ђоковић, научни саветник ИНН Винча
c) МАРКА ОБРАДОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију
под насловом: „ПРОУЧАВАЊЕ ЕФЕКТА ЈОНСКЕ ИМПЛАНТАЦИЈЕ НА МОДИФИКАЦИЈУ
ВИШЕСЛОЈНИХ НАНОСТРУКТУРА МЕТАЛА И КЕРАМИКА“
Ментор:
др Момир Милосављевић, научни саветник ИНН "Винча"
8. тачка
Одређена је Комисија за преглед и оцену докторске дисертације за:
a) СУЗАНУ ПУТНИКОВИЋ, дипломираног метеоролога, која је предала докторску дисертацију
под називом: „ОБЈЕКТИВНА КЛАСИФИКАЦИЈА АТМОСФЕРСКЕ ЦИРКУЛАЦИЈЕ ИЗНАД
СРБИЈЕ“
Комисија:
др Ивана Тошић, ванредни професор ФФ
др Мирослава Ункашевић, редовни професор ФФ
др Владимир Ђурђевић, доцент ФФ
др Мирјана Румл, редовни професор Пољопривредног факултета
9. тачка
Одређени су рецензенти за рукопис „Рачунари у обради слике и звука“ аутора доц. др Зорана
Николића.
Рецензенти:

др Иван Белча, редовни професор ФФ
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др Александар Јовановић, редовни професор МФ у пензији
10. тачка
На иницијативу Катедре за теоријску механику, електродинамику и статистичку физику, са 40
гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ гласом, утврђен је предлог да се проф. др Милану Кнежевићу, који у
овој школској години навршава 65 година живота и стиче услов за одлазак у пензију, радни однос
продужи за још 3 године.
11. тачка
Наставно-научно веће је ДАЛО САГЛАСНОСТ на ангажовање проф. др Илије Марића за
извођење наставе из предмета Философија природних наука на Биолошком факултету
Универзитета у Београду.
12. тачка
Питања наставе
Продекан за наставу, доц. др Славица Малетић, обавестила је чланове Већа да је на Физички
факултет на све године основних и мастер студија уписано укупно 693 студента. Из ректората
Универзитета је послата листа студената који нису регулисали свој статус. Ти студенти имају рок до
1. децембра да се упишу или губе статус студента, после чега више неће бити видљиви у бази.
Питања науке
Продекан за науку, проф. др Воја Радовановић, обавестио је чланове Већа да се обавеза уписа
сваке године односи и на студенте докторских студија, те замолио присутне да подсете своје
докторанте да испуне ту обавезу, пошто Универзитет инсистира на задовољавању свих
формалности и поштовању рокова.
Продекан је такође обавестио присутне да је за председника Одељеља за научна
истраживања и високо образовање Друштва физичара Србије изабрана проф. др Татјана Вуковић.
Одељење има своје одсеке за уже научне области, где су по два члана са Физичког факултета.
Проф. др Воја Радовановић предлаже да се два члана Одељења замене и то: да уместо њега члан
Одсека за физику језгра, елементарних честица и основних интеракција буде проф. др Маја Бурић;
такође да уместо доц. др Владимира Миљковића који је неактиван, члан Одсека за физику
кондензоване материје и статистичку физику буде проф. др Милан Кнежевић. Наставно-научно
веће је једногласно усвојило предлоге продекана за науку.
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Питања финансија
У одсуству продекана за финансије, декан Факултета је обавестио присутне да је започета
монтажа браве на Ц улазу, а идентификационе картице су набављене и биће подељене
запосленима до краја недеље.
Декан је такође обавестио чланове Већа о поплави у другом подруму у Лабораторији за
физику и технологију плазме, већ другој ове године. Ову поплаву је узроковало пуцање цеви за
грејање у просторијама изнад Лабораторије. Поново су унајмљени сушачи, а из осигуравајућег
друштва су долазили да процене штету. Потенцијални проблем приликом исплате надокнаде за
штету ће представљати недостатак целокупне документације за научно-истраживачку опрему
набављену преко ИПА пројекта. Затим се у вези са ИПА пројектом и финансијским средствима за
текуће одржавање испоручене опреме које је Министарство обећало, развила краћа дискусија, те
је одлучено да се упути допис Министарству са захтевом за доделу тих средстава.
13. тачка
Наставно-научно веће је одобрило плаћено одсуство следећим наставницима и сарадницима:
a) Николи Коњику у периоду од 21. до 26. новембра 2016. године ради учешћа на студијском
усавршавању на Институту „Руђер Бошковић“ у Загребу (Хрватска)
b) доц. др Владимиру Ђурђевићу у периоду од 28. до 30. новембра 2016. године ради учешћа
на конференцији „TANGRAM/MedCORDEX joint workshop“ која се одржава у Риму (Италија)
c) проф. др Мићи Митровићу у периоду од 31. новембра до 13. децембра 2016. године ради
учешћа у раду International Junior Science Olympiad која се одржава на Балију (Индонезија)
d) доц. др Ивану Виденовићу у периоду од 5. до 9. децембра 2016. године ради учешћа у
првој интернет трансмисији курса на истраживачким нуклеарним реакторима која се
одржава у Виљнусу (Литванија)
e) проф. др Петру Аџићу у периоду од 9. до 21. децембра 2016. године ради присуствовању
састанцима Савета CERN-а у Жененви (Швајцарска)
f) проф. др Милораду Кураица, проф. др Ивану Дојчиновићу и проф. др Братиславу
Обрадовићу ради учешћа на конференцији „Physics and Diagnostics of Plasmas PDP-11“ која
се одржава у Минску (Белорусија)
g) проф. др Владмиру Милосављевићу у периоду од 26. јануара до 16. фебруара 2017. године
ради студијског боравка на Институту за технологију у Даблину (Ирска)
h) неплаћено одсуство Вукашину Милошевићу у периоду од 1. јануара 2017. године па до
краја пројектног циклуса ради рада на докторату на Imperial College у Лондону (Велика
Британија)
14. тачка
Наставно-научно веће је усвојило извештај са службеног путовања проф. др Владимира
Милосављевића који је у периоду од 11. до 16. новембра 2016. године учествовао у раду
конференције „63. AVS – International Symposium and Exibicion“ која је одржана у Нешвилу (САД)
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15. тачка
Наставно-научно веће је донело одлуку о заједничкој организацији са Институтом за физику
међународне конференције “12th Biennal Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics” (FLTPD)
која ће бити одржана 23. до 27. априла 2017. године на Златибору.

Седница је завршена у 12:13 часова.

Београд, 24.11.2016.

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

