
З А П И С Н И К 
са I седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг  већа Физишкпг факултета Универзитет у Бепграду у 

щкплскпј 2012/2013 гпдини пдржане у среду 17. пктпбра 2012. гпдине 

 

Седници присуствује 44 шлана Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа. 

Службенп пдсутни: прпф. др Милпрад Кураица 

   дпц. др Братислав Пбрадпвић 

 

Пправданп пдсутни: прпф. др Владимир Милпсављевић 

   дпц. др Ђпрђе Спаспјевић 

   дпц. др Андријана Жекић 

   др Дущкп Латас 

   др Мирјана Сарван 

   Биљана Никплић 

 

Непправданп пдсутни: прпф. др Мићп Митрпвић 

   прпф. др Бпривпј Рајкпвић 

   прпф. др Стеван Стпјадинпвић 

   дпц. др Зпран Бпрјан 

   дпц. др Марија Димитријевић 

   дпц. др Владимир Миљкпвић 

 

 Декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјшилпвић птвприп је седницу у 11:15 шаспва и 

предлпжип следећи  

Д н е в н и   р е д 

1. Усвајаое записника са XI седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.  

 

Избпрнп веће 

 

2. Разматраое предлпга катедара у вези са ппкретаоем ппступка за избпр наставника и сарадника и тп:  

a) Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и квантну пптику у вези са 

ппкретаоем ппступка за избпр једнпг редпвнпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних 

гаспва и плазме и/или Класишна и квантна пптика и ласери  

b) Катедре за примеоену физику и метрплпгију у вези са ппкретаоем ппступка за избпр једнпг 

ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Примеоена физика  

c) Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и квантну пптику, кап и Катедре за 

кпмпјутерску физику у вези са ппкретаоем ппступка за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу 

наушну пбласт Физика атпма и мплекула  

d) Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и квантну пптику у вези са 

ппкретаоем ппступка за избпр једнпг ванредна прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних 

гаспва и плазме  

e) Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и квантну пптику у вези са 

ппкретаоем ппступка за избпр једнпг ванредна прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних 

гаспва и плазме  

3. Усвајаое извещтаја кпмисије за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Квантна и 

математишка физика.  

4. Предлпг катедара за прпдужеое раднпг пднпса наставницима и сарадницима и тп:  

a) Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и квантну пптику у вези са 

прпдужеоем раднпг пдласка на 3 гпдине др Натащи Недељкпвић кпја у текућпј щкплскпј гпдини 

испуоава услпв за пдлазак у пензију. 
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b) Катедре за примеоену физику и метрплпгију у вези са прпдужеткпм угпвпра п раду др Мирјани 

Сарван на перипд пд гпдину дана.  

c) Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и квантну пптику у вези са 

прпдужеткпм угпвпра п раду др Сави Галијащу на перипд пд гпдину дана. 

5. Даваое сагласнпсти на ангажпваое дпц. др Владана Вушкпвића за извпђеое наставе из предмета 

Метепрплпгија у щкплскпј 2012/2013 гпдине на Сапбраћајнпм факултету Универзитета у Бепграду.  

 

Наставнп-научнп веће 

6. Пдређиваое кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске 

дисертације за: 

a) ЈУЛИЈУ ЩЋЕПАНПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„РЕЛАКСАЦИПНА СВПЈСТВА МПДЕЛА СУБДИФУЗИВНПГ ГАСА НА ТРИАНГУЛАРНПЈ РЕЩЕТКИ“ 

7. Пдређиваое кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертација за: 

a) ЛИДИЈУ ТРАНДАФИЛПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „СИНТЕЗА И СВПЈСТВА СИСТЕМА НАНПШЕСТИЦЕ МЕТАЛА И ППЛУПРПВПДНИКА 

ДИСПЕРГПВАНЕ У ППЛИМЕРНИМ МАТРИЦАМА“ 

8. Усвајаое извещтаја кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређиваое кпмисије за 

пдбрану дисертације за: 

a) ТАТЈАНУ РПКВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ПРПЦЕНА ДПЗЕ У ФАЗНП КПНТРАСТНПЈ КЛИНИШКПЈ МАМПГРАФИЈИ СА СИНХРПТРПНСКИМ 

ЗРАШЕОЕМ“ 

9. Усвајаое пријављене теме за израду мастер рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада 

за: 

a) АНУ МИЛПСАВЉЕВИЋ, студента мастер студија смера Тепријска и експериментална физика, кпја је 

пријавила мастер рад ппд називпм: „ВИБРАЦИПНЕ ПСПБИНЕ ZnO НАНПТУБА“ 

10. Пдређиваое кпмисије за нпстрификацију мастер диплпме физике кпју је Каталин Ференц стекла на 

Универзитету у Сегедину, Мађарска.  

11. Усвајаое пријављене теме за израду диплпмскпг рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану 

рада за: 

a) ВЕСНУ КПЛУВИЈА, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „УТИЦАЈ 

ПРПГРАФИЈЕ НА СТВАРАОЕ ЦИКЛПНА“ 

b) МАРИЈУ ГРШИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „УТИЦАЈ 

ВЕТРА НА ЛЕТЕОЕ ВАЗДУХППЛПВА“ 

c) ТИЈАНУ ТАСИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „ЕЛ НИОП – 

ЈУЖНЕ ПСЦИЛАЦИЈЕ“ 

12. Дпнпщеое пдлуке п ангажпваоу сарадника-истраживаша у настави.  

13. Извещтај п упису и прпблеми у настави.  

14. Питаоа науке и финансија. 

15. Захтеви за пдпбреое пдсуства. 

16. Усвајаое извещтаја са службених путпваоа. 

17. Дпписи и мплбе упућене Наставнп-наушнпм већу. 

18. Пбавещтеоа. Текућа питаоа. Питаоа и предлпзи.  

 

Декан Факултета је затим замплип шланпве Већа да убудуће материјал за седницу 

предају на време, ташније дп ппнедељка пре седнице, какп би рукпвпдствп и струшне службе 

мпгле да прпвере испуоенпст услпва за неке пд ташака. За пву седницу Наставнп-наушнпг већа 

у дневни ред није уврщтена мплба једнпг кандидата да му се пдреди кпмисија за преглед и 

пцену дпктпрске дисертације, с пбзирпм да је утврђенп да кандидат није пплпжип све испите 

предвиђене наставним планпм дпктпрских студија, щтп је наппхпднп у тпј фази ппступка 
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пријаве и пдбране дпктпрата. Дпктпрска дисертација се мпже пријавити са једним 

непплпженим испитпм са дпктпрских студија, али сви испити мпрају бити пплпжени у мпменту 

када се предаје урађена дисертација.  

Декан је такпђе замплип шланпве Већа да убудуће на седнице стижу на време, какп се 

не би превище каснилп са ппшеткпм рада, већ евентуалнп са малим закащоеоем пптребним 

да се пкупи квпрум за пдлушиваое.  

 Накпн тпга је прпф. др Јпван Пузпвић предлпжип измену дневнпг реда у смислу да се 

дппис кпји је пн ппднеп Наставнп-наушнпм већу пребаци из ташке 17 у неку ранију ташку 

дневнпг реда, щтп Наставнп-наушнп веће није усвпјилп.  

 Пптпм се прещлп на  

1. ташку 

Усвпјен је записник са XI седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа. 

 

Избпрнп веће 

 

2. ташка 

 

Избпрнп веће је дпнелп пдлуке п ппкретаоу ппступка за избпр наставника и сарадника и 

тп:  

a) На предлпг Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и 

квантну пптику дпнета је пдлука да се ппкрене ппступак за избпр једнпг редпвнпг 

прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме и/или 

Класишна и квантна пптика и ласери  

Комисија: др Стеван Ђениже, редовни професор ФФ 

  др Срђан Буквић, редовни професор ФФ 

  др Стевица Ђуровић, редовни професор ПМФ у Новом Саду 

 

b) На предлпг Катедре за примеоену физику и метрплпгију дпнета је пдлука да се 

ппкрене ппступак за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт 

Примеоена физика  

Комисија: др Љубища Зековић, редовни професор ФФ 

  др Иван Белша, ванредни професор ФФ 

  др Миљенко Перић, редовни професор Факултета за физишку хемију 

 

c) На предлпг Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и 

квантну пптику, кап и Катедре за кпмпјутерску физику дпнета је пдлука да се 

ппкрене ппступак за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт 

Физика атпма и мплекула  

Комисија: др Стеван Ђениже, редовни професор ФФ 

  др Натаща Недељковић, редовни професор ФФ 
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  др Братислав Маринковић, наушни саветник ИФ 

 

d) Предлпг Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и квантну 

пптику у вези са ппкретаоем ппступка за избпр једнпг ванредна прпфеспра за ужу 

наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме није усвпјен, већ је пвп питаое 

пдлпженп за наредну седницу Избпрнпг већа.  

 

e) На предлпг Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и 

квантну пптику дпнета је пдлука да се ппкрене ппступак за избпр једнпг ванредна 

прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме  

Комисија:   др Стеван Ђениже, редовни професор ФФ 

  др Милорад Кураица, ванредни професор ФФ 

  др Стевица Ђуровић, редовни професор ПМФ у Новом Саду 

 

3. ташка 

 

У вези са избпрпм једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Квантна и 

математишка физика,  најпре се шлан кпмисије прпф. др Милан Дамоанпвић ппхвалнп изразип 

п кандидату, а затим је именпвана верификаципна кпмисија у саставу:  

доц. др Зоран Николић 

др Славица Малетић 

Зоран Поповић 

 

 Накпн тпга се приступилп тајнпм гласаоу у кпме су ушествпвала 23 присутна редпвна и 

ванредна прпфеспра Факултета (пд 28 кпликп шини избпрнп телп), те је са 18 гласпва ЗА, 2 гласа 

ПРПТИВ и 3 УЗДРЖАНА гласа дпнета пдлука да се Већу наушних пбласти прирпднп-

математишких наука Универзитета у Бепграду предлпжи да изабере др ЕДИБА ДПБАРЧИЋА у 

зваое ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Квантна и математишка физика.  

 

4. ташка 

 

На предлпг катедара Избпрнп веће је дпнелп пдлуку у вези са прпдужеоем раднпг пднпса 

наставницима и сарадницима и тп:  

a) На предлпг Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и 

квантну пптику дпнета је пдлука да се Сенату Универзитета у Бепграду предлпжи да 

прпф. др НАТАЩИ НЕДЕЉКПВИЋ, кпја у текућпј щкплскпј гпдини испуоава услпв за 

пдлазак у пензију,  прпдужи радни пднпс на јпщ 3 гпдине.  

 

b) На предлпг Катедре за примеоену физику и метрплпгију дпнета је пдлука да се др 

МИРЈАНИ САРВАН, асистенту Физишкпг факултета, кпја је у јуну месецу дпктприрала, 

прпдужи угпвпр п раду на перипд пд гпдину дана.  

 



17. октобар 2012. 

 

c) На предлпг Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и 

квантну пптику дпнета је пдлука да се др САВИ ГАЛИЈАЩУ, кпји је у марту пве 

гпдине дпктприрап, прпдужи угпвпр п раду на гпдину дана. 

 

5. ташка 

 

Избпрнп веће је ДАЛП САГЛАСНПСТ на ангажпваое дпц. др Владана Вушкпвића за 

извпђеое наставе из предмета Метепрплпгија у щкплскпј 2012/2013 гпдине на Сапбраћајнпм 

факултету Универзитета у Бепграду.  

 

Наставнп-научнп веће 

 

6. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за 

израду дпктпрске дисертације за: 

a) ЈУЛИЈУ ЩЋЕПАНПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „РЕЛАКСАЦИПНА СВПЈСТВА МПДЕЛА СУБДИФУЗИВНПГ 

ГАСА НА ТРИАНГУЛАРНПЈ РЕЩЕТКИ“ 

Комисија: др Слободан Врховац, наушни саветник ИФ 

  др Суншица Елезовић-Хачић, ванредни професор ФФ 

  др Милан Кнежевић, редовни професор ФФ 

 

7. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертација за: 

a) ЛИДИЈУ ТРАНДАФИЛПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „СИНТЕЗА И СВПЈСТВА СИСТЕМА НАНПШЕСТИЦЕ МЕТАЛА 

И ППЛУПРПВПДНИКА ДИСПЕРГПВАНЕ У ППЛИМЕРНИМ МАТРИЦАМА“ 

Комисија: др Владимир Ђоковић, наушни саветник ИНН Винша 

  др Јаблан Дојшиловић, редовни професор ФФ 

  др Натаща Недељковић, редовни професор ФФ 

 

8. ташка 

 

Усвпјен је извещтај кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређена 

кпмисија за пдбрану дисертације за: 

a) ТАТЈАНУ РПКВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „ПРПЦЕНА ДПЗЕ У ФАЗНП КПНТРАСТНПЈ КЛИНИШКПЈ МАМПГРАФИЈИ 

СА СИНХРПТРПНСКИМ ЗРАШЕОЕМ“ 

Комисија: др Миодраг Крмар, ванредни професор ПМФ Нови Сад 

  др Јован Пузовић, ванредни професор ФФ 

  др Иван Анишин, редовни професор ФФ у пензији 
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9. ташка 

 

Усвпјена је пријављена тема за израду мастер рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за 

пдбрану рада за: 

a) АНУ МИЛПСАВЉЕВИЋ, студента мастер студија смера Тепријска и експериментална 

физика, кпја је пријавила мастер рад ппд називпм: „ВИБРАЦИПНЕ ПСПБИНЕ ZnO 

НАНПТУБА“ 

Комисија: др Едиб Добарчић, доцент ФФ, руководилац рада 

  др Зоран Радовић, редовни професор ФФ 

  др Божидар Николић, доцент ФФ   

 

10. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за нпстрификацију мастер диплпме физике кпју је Каталин Ференц 

стекла на Универзитету у Сегедину, Мађарска.  

Комисија: доц. др Иван Дојшиновић 

  доц. др Горан Попарић 

 

11. ташка 

 

Усвпјена је пријављена тема за израду диплпмскпг рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија 

за пдбрану рада за: 

a) ВЕСНУ КПЛУВИЈА, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд 

називпм: „УТИЦАЈ ПРПГРАФИЈЕ НА СТВАРАОЕ ЦИКЛПНА“ 

Комисија:  др Лазар Лазић, ванредни професор ФФ, руководилац рада 

  др Драгана Вујовић, доцент ФФ 

  мр Катарина Вељовић, асистент ФФ 

 

b) МАРИЈУ ГРШИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд 

називпм: „УТИЦАЈ ВЕТРА НА ЛЕТЕОЕ ВАЗДУХППЛПВА“ 

Комисија:  др Лазар Лазић, ванредни професор ФФ, руководилац рада 

  др Драгана Вујовић, доцент ФФ 

  мр Катарина Вељовић, асистент ФФ 

 

c) ТИЈАНУ ТАСИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд 

називпм: „ЕЛ НИОП – ЈУЖНЕ ПСЦИЛАЦИЈЕ“ 

Комисија:  др Ивана Тощић, ванредни професор ФФ, руководилац рада 

  др Лазар Лазић, ванредни професор ФФ 

  мр Катарина Вељовић, асистент ФФ 

 

12. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је дпнелп пдлуку да се следећи студенти мастер и дпктпрских студија 

и истраживаши-приправници ангажују у настави из предмета:  
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- Милпщ Бургер: Базе ппдатака, Увпд у инфпрмаципне системе 

- Мирјана Впјнпвић: Пснпви инфпрматике, Пснпви рашунарске технике, Пснпви 

прпграмираоа, Прпграмираое   

- Милпщ Ђпрђевић: Физика елементарних  шестица  

- Сузана Кнежевић: Климатплпгија 

- Весна Кпвашевић: Ппщта физика III и IV   

- Немаоа Кпвашевић: Ппщта метепрплпгија I и II 

- Иван Крстић: Физика за хемишаре 

- Филип Маринкпвић: Физика за хемишаре. 

- Маркп Миливпјевић: Квантна механика I и II   

- Иван Петрпнијевић: Физика за хемишаре 

- Михајлп Савић: Нуклеарна физика, Физика језгра и шестица, Савремена физика II, 

Нумеришки метпди у физици, Кпмпјутерске симулације у физици  

- Дејан Симић: Симетрије у физици  

- Илија Симпнпвић: Електрпдинамика I и II    

- Кпста Симпнпвић: Физика за хемишаре 

- Милпщ Скпшић: Пбјектнп-прјентисанп прпграмираое  

- Гпран Сретенпвић, Физика за хемишаре 

- Иринел Тапалага: Физика за хемишаре 

- Нпра Тркља: Физика атпма, Физика за хемишаре 

- Владимир Шубрпвић: Физика за хемишаре 

 

Прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјшинпвић ппдсетип је предметне наставнике да му 

дпставе извещтаје п студентима и истраживашима ангажпваним у летоем семестру щкплске 

2011/2012 какп би им били пбрашунати и исплаћени хпнпрари. Дп сада су извещтај дпставили 

јединп дпц. др Гпран Пппарић и прпф. др Дејан Јанц.  

 

13. ташка 

 

Прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјшинпвић ппднеп је Наставнп-наушнпм већу извещтај п 

упису студената у щкплску 2012/2013 гпдину.  

 

Уписанп у I гпдину пснпвних академских студија 

Смер  Бучет Сампфин. УКУПНП 

Ппщта физика  25 2 27 

Тепријска и експериментална физика  45 6 51 

Примеоена и кпмпјутерска физика  40 6  46  

Метепрплпгија  30 8  38  

 140 22  162  
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Уписанп у I гпдину мастер студија 

Смер  Бучет Сампфин. УКУПНП 

Ппщта физика  6 3 9 

Тепријска и експериментална физика  8 3 11 

Примеоена и кпмпјутерска физика  1 1  2  

Метепрплпгија  3 0  3  

 18 7  25  

 

На вище гпдине пснпвних студија уписанп је укупнп 248 студената. И пве гпдине су студенти 

уписивали предмете, а не гпдине студија. Свим студентима кпји не регулищу статус дп 1. 

нпвембра 2012. гпдине престаје статус студената. Сви студенти мастер студија дужни су да 

бране мастер рад, без пбзира да ли су студије заврщили пп старпм или бплпоскпм прпграму. 

Оима се истраживашки рад у пријаву уписује са назнакпм савладао. 

Настава на пснпвним студијама ппшела 1. пктпбра. Бруцпщи су се приликпм уписа 

изјащоавали п избпрним предметима и настава на већини избпрних предмета је такпђе 

ппшела. Свакпм бруцпщу је дпдељен наставник-ментпр шија је улпга да ппмпгну студенту да се 

бпље и лакще уклппи у факултет, да лакще пређе са средопщкплскпг нашина ушеоа на 

универзитетски, те да га ппсаветује укпликп буде имап неких прпблема са градивпм, да му 

ппмпгне при избпру литературе или на вищим гпдинама приликпм избпра избпрних предмета.  

Пбјављени су и термини кпнсултација, с тим да 5 наставника није дпставилп термин у кпме 

ће примати студенте, те прпдекан мпли да тп ушине у најскприје време.  

Прпдекан за наставу је такпђе замплип наставнике да на време предају записнике п 

пдржаним испитима какп би студентима пцене биле ажурнп уписиване у базу ппдатака. Такпђе 

је замплип да наставници или асистенти кпји желе да прпмене термин наставе или салу, првп 

са оим прпвере и јаве му жељену прпмену, уместп да се сами уписују у расппред шаспва и без 

најаве кпристе сале.  

Дпц. др Иван Дпјшинпвић је на крају нагласип пптребу пдржаваоа једне седнице кпја 

би била ппсвећена прпблемима у настави на Факултету.  

 

14.  ташка 

 

Питаоа науке 

Прпдекан за науку прпф. др Маја Бурић најавила је скпрп пдржаваое једнпг брпја 

семинара.  Први наредни семинар ће пдржати прпф. др Петар Ачић у вези са радпм CMS 

кплабпрације у CERN-у. У петак 19. пктпбра 2012. гпдине у 18:30 шаспва биће птвпрена  

интерактивна излпжба „CERN у Србији“ у Галерији Рпбне куће Бепград.  

Прпф. др Маја Бурић је такпђе ппзвала наставнике да у већем брпју присуствују 

семинарима кпји се пдржавају приликпм избпра у вище зваое и такп се ближе уппзнају 

истраживашким радпм свпјих кплега.   
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Питаоа финансија 

 Прпдекан за финансије прпф. др Иван Белша најавип је да ће плата бити уплаћена у 

петак 19. или ппнедељак 22. пктпбра и да ће бити увећана за средства кпја нам је 

Министарствп вратилп збпг грещке у исплати нашиоене пре некпликп месеци. Такп ће изнпс 

зараде бити враћен на стари нивп, пре умаоеоа из јула месеца. 

 Декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјшилпвић је пбавестип шланпве Већа да нам је 

грејаое искљушенп у свим зградама иакп смп редпвнп плаћали рашуне за зграде Факултета у 

Цара Дущана 13 и у Дпбрашинпј 16, кап и да ће рукпвпдствп разгпварати са надлежнима у вези 

са превазилажеоем ситуације настале не нащпм кривицпм.  

 

15. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћена пдсуства:  

a) прпф. др Милпраду Кураици и дпц. др Братиславу пбрадпвићу у перипду пд 15. дп 19. 

пктпбра ради ушещћа на кпнференцији „Potential and Applications of Surface 

Nanotreatment of Polymers and Glass 2012“ кпја се пдржава у Брну (Шещка), кап и у 

перипду пд 22. дп 26. пктпбра ради ушещћа на Workshop-у п примени 

нискптемпературне плазме у биплпгији и медицини, кпји се пдржава у Јащију 

(Румунија) 

b) дпц. др Марији Димитријевић у перипду пд 27. пктпбра дп 3. нпвембра 2012. гпдине 

ради ппсете Институту „Руђер Бпщкпвић“ у Загребу (Хрватска) 

c) прпф. др Иванки Милпщевић у перипду пд 25. нпвембра дп 2. децембра 2012. гпдине 

ради ппсете Технишкпм универзитету у Берлину (Немашка) 

 

16. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је усвпјилп извещтај са службенпг путпваоа: 

a) дпц. др Братислава Пбрадпвића кпји је у перипду пд 8. дп 17. јула 2012. гпдине 

ушествпвап у раду кпнференције „XXI Europhysics Conference on Atomic and Molecular 

Physics of Ionized Gases“ кпја је пдржана у месту Виана дп Кастелп (Ппртугал) 

b) Јпвице Јпвпвића кпји је у перипду пд 10. дп 14. септембра 2012. гпдине ушествпвап у 

раду кпнференције „8th International Workshop on Microwave Discharges: Fundamentals 

and Aplications“, кпја је пдржана у Мпскви (Русија) 

 

17. ташка 

 

Прпф. др Јпван Пузпвић је ппкренуп иницијативу да се пд Министарства затражи да 

прпщири Кпмисију за сарадоу са CERN-пм. Наушнп веће Института „Винша“ је недавнп усвпјилп 

слишну иницијативу и упутилп дппис Министарству са захтевпм да се Кпмисија прпщири за јпщ 

два шлана из Института. Физишки факултет има две групе у CERN-у: CMS и SHINE, а самп једнпг 

представника у Кпмисији, па прпф. др Јпван Пузпвић сматра да би Кпмисију требалп 

прпщирити за јпщ једнпг представника са Факултета. Пп питаоу пве иницијативе развила се 

дискусија у кпјпј је ушествпвалп некпликп шланпва Већа, накпн кпје се приступилп гласаоу шији 

су резултати били:  13 гласпва ЗА, 1 глас ПРПТИВ и 13 УЗДРЖАНИХ гласпва. Тада је, међутим, 
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кпнстатпванп да не ппстпји квпрум, с пбзирпм да су неки пд шланпва пправданп напустили 

седницу, те је пдлушиваое п пвпм питаоу пдлпженп за следеће Наставнп-наушнп веће. 

У вези са дпписпм прпф. др Никпле Кпоевића, Наставнп-наушнп веће је ДАЛП САГЛАСНПСТ 

за ушещће прпф. др Никпле Кпоевића, дпц. др Ђпрђа Спаспјевића, др Никпле Щищпвића и 

Јпвице Јпвпвића на прпјекту наушне сарадое “Optical Diagnostics of Glow Discharge”, кпји ће се 

прекп САНУ реализпвати са Институтпм за физику шврстпг стаоа Бугарске академије наука.  

Катедра за ппщте курсеве физике на 1. гпдини студија је на свпјпј седници пдржанпј 1. 

пктпбра 2012. гпдине за щефа Катедре за мандатни перипд пд 1. пктпбра 2012. дп 30. 

септембра 2015. гпдине изабрала прпф. др Срђана Буквића.  

Декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјчилпвић уппзнап је чланпве већа са предлпгпм 

упућеним пд стране Универзитета у Бепграду у вези са научнпм и културнпм сарадопм са 

Универзитетпм Кпнкук из Сеула. Заинтереспвани за сарадоу мпгу свпје предлпге упутити 

Универзитету дп 1. децембра 2012. гпдине.  

 

Седница је заврщена у 13:15 шаспва.  

 

 

Бепград, 21.10.2012.       ДЕКАН ФИЗИШКПГ ФАКУЛТЕТА 

        Прпф. др Јаблан Дпјшилпвић, с.р. 

    

 

 


