ЗАПИСНИК
са X седнице Наставно-научног већа Физичког факултета одржане у среду
15. септембра 2010. године у 13 часова у физичком амфитеатру
Седници присуствује 45 чланова Наставно-научног већа.
Службено одсутни:

проф. др Драгољуб Белић
проф. др Маја Бурић
проф. др Мирослава Ункашевић
проф. др Љубиша Зековић
проф. др Милорад Кураица
проф. др Воја Радовановић
доц. др Братислав Обрадовић
доц. др Ивана Тошић
мр Катарина Вељовић

Оправдано одсутни:

проф. др Владимир Милосављевић
доц. др Зоран Борјан
доц. др Бећко Касалица
мр Мирјана Сарван

Неоправдано одсутни:

проф. др Драгомир Крпић
проф. др Лазар Лазић
проф. др Илија Марић
доц. др Марија Димитријевић
доц. др Владимир Миљковић

У одсуству декана, седницу је у 13:17 минута отворио продекан за финансије проф.
др Јаблан Дојчиловић, који је позвао Наставно-научно веће да минутом ћутања ода пошту
преминулом професору др Душану Филиповићу.
Затим је предложио следећи
Дневни ред
1.
2.

3.

Усвајање Записника са IX седнице Наставно-научног већа.
Одређивање комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду докторске
дисертације за:
a) НИКОЛУ ЦВЕТАНОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску дисертацију под називом:
„НАСТАНАК И ТРАНСПОРТ БРЗИХ АТОМА ВОДОНИКА У ТИЊАВИМ ПРАЖЊЕЊИМА“
Одређивање комисије за преглед и оцену докторске дисертације кандидата:
a) ЛАСЛА НАЂЕРЂА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: „АНАЛИЗА
СТОХАСТИКЕ РАСПАДА ЕНЕРГЕТСКИХ СТАЊА У НУКЛЕАРНИМ РЕАКЦИЈАМА СИНТЕЗЕ СУПЕРТЕШКИХ
ЕЛЕМЕНАТА“
b) СЛАВИЦЕ МАЛЕТИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом:
„ПРОУЧАВАЊЕ УТИЦАЈА РАЗЛИЧИТИХ ТРЕТМАНА НА СПЕКТРАЛНЕ И СТРУКТУРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ЛАСЕРСКИХ КРИСТАЛА YAG, Al2O3 И SrTiO3”
c) ДРАГАНЕ ЦЕРОВИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом:
„ФИЗИЧКИ ПРОЦЕСИ У ФИЛТРИМА ДОБИЈЕНИМ ОД ПОЛИМЕРНИХ ВЛАКАНА“
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d)

АЛЕКСАНДРА КРМПОТА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом:
„УТИЦАЈ ПРОФИЛА И ИНТЕНЗИТЕТА ЛАСЕРСКОГ СНОПА НА ОСОБИНЕ КОХЕРЕНТНОГ ТАМНОГ СТАЊА У
АТОМИМА РУБИДИЈУМА“
e) МАРИНУ ЛЕКИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом:
„НЕЛИНЕАРНА МАГНЕТО-ОПТИЧКА РОТАЦИЈА ПОЛАРИЗАЦИЈЕ ЛАСЕРСКОГ ПОЉА У ПАРИ РУБИДИЈУМА“
f) САШУ ЛАЗОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом:
„ДИЈАГНОСТИКА РАДИО-ФРЕКВЕНТНИХ ПЛАЗМА ИЗВОРА И ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ У ТРЕТМАНИМА
БИОМЕДИЦИНСКИХ УЗОРАКА“
4. Усвајање извештаја комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређивање комисије за одбрану
дисертације за:
a) ЂОРЂА ЈОВАНОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом:
„ОПТИЧКЕ ОСОБИНЕ ФОТОНСКИХ КРИСТАЛА СА АРХИМЕДОВОМ РЕШЕТКОМ“
b) ГОРДАНУ ПАНТЕЛИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом:
„ГЕНЕТСКИ АЛГОРИТМИ У ОДРЂИВАЊУ ПАРАМЕТАРА РАДИОЕКОЛОШКИХ МОДЕЛА“
c) ВЛАДИМИРА ЂУРЂЕВИЋА, дипломираног метеоролога, који је предао докторску дисертацију под називом:
„СИМУЛАЦИЈА КЛИМЕ И КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ КОРИШЋЕЊЕМ РЕГИОНАЛНОГ
КЛИМАТСКОГ МОДЕЛА“
d) ДРАГАНУ ВУЈОВИЋ, дипломираног метеоролога, која је предала докторску дисертацију под називом:
„СИМУЛАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАКА МЕЗОРАЗМЕРНИМ МОДЕЛОМ СА УКЉУЧЕНОМ ХЕМИЈОМ“
5. Одређивање комисије за нострификацију докторске дипломе коју је ЗОРА ЖУНИЋ стекла на Међународној
школи за последипломске студије Института „Јожеф Штефан“ у Љубљани одбраном докторске дисертације под
називом: „Идентификација и оцена подручја високе концентрације радона у неким подручјима Балкана“
6. Усвајање извештаја комисије за нострификацију докторске дипломе коју је ВЛАДИМИР РЕКОВИЋ стекао на
Универзитету Нови Мексико у Албукеркију, САД, одбраном докторске дисертације под називом: „Потрага за
-1
суперсиметријом помоћу чарџино-неутралино производње са 1 fb података прикупљених са димионским
тригером са малим pT на CDF-у у другом радном циклусу Теватрона“
7. Усвајање извештаја комисије за преглед и оцену специјалистичког рада и одређивање комисије за одбрану
рада за:
a) СВЕТЛАНУ ПЕТРОВИЋ-КУРАИЦА, дипломираног физичара, која је предала специјалистички рад под
називом: „УТИЦАЈ МЕТОДА НАСТАВЕ ФИЗИКЕ У ГИМНАЗИЈАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОПРЕДЕЉЕЊЕ
УЧЕНИКА“
8. Усвајање пријављене теме за израду дипломског рада, одређивање руководиоца и комисије за одбрану рада
за:
a) ВЛАДИМИРА ЂОКИЋА, апсолвента физике, смер Теоријска и експериментална физика, који је
пријавио дипломски рад под називом: „ПРИМЕНА НЕЛИНЕАРНОГ ЛИТИЈУМ НИОБАТ КРИСТАЛА
(LiNbO3) ЗА МОДУЛАЦИЈУ ПОЛАРИЗАЦИЈЕ СВЕТЛОСТИ“
b) МАРКА ОБРАДОВИЋА, апсолвента физике, смер Примењена физика и информатика, који је пријавио
дипломски рад под називом: „УТИЦАЈ ЈОНСКЕ ИМПЛАНТАЦИЈЕ НА ФОРМИРАЊЕ Ti-Al
ИНТЕРМЕТАЛНИХ НАНО-СТРУКТУРА“
c) СЛАЂАНУ НОВАКОВИЋ, апсолвента физике, смер Физика и основи технике, која је пријавила
дипломски рад под називом: „ПРИМЕНА ОБРАЗОВНОГ СОФТВЕРА У НАСТАВИ ФИЗИКЕ“
d) ДЕЈАНА ЈОВАНОВИЋА, апсолвента физике, смер Физика и основи технике, који је пријавио дипломски
рад под називом: „УПРАВЉАЊЕ ЈЕДНОСТАВНИМ МОДЕЛИМА УЗ ПОМОЋ РАЧУНАРА ПОСРЕДСТВОМ
ИНТЕРФЕЈСА“
9. Покретање поступка за утврђивање предлога за избор др ЈОАКИМА СТРИБЕРА у звање научни сарадник.
10. Разматрање дописа Катедре за општи курс физике на другој години студија у вези са расписивањем конкурса
за избор једног доцента за ужу научну област Настава физике.
11. Разматрање захтева за давање сагласности за ангажовање наставника на другој институцији и то:
a) проф. др Боривоја Рајковића за извођење наставе на Природно-математичком факултету у Новом
Саду у школској 2010/2011 години.
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b)

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

проф. др Јаблана Дојчиловића за извођење наставе на Учитељском факултету у Београду у школској
2010/2011 години за предмет Увод у природне науке
Давање сагласности на избор др ГОРЈАНЕ ПОПОВИЋ у звање доцента за ужу научну област Базичне
стоматолошке науке, односно предмете Увод у експримент и лабораторију, Биомеханика у стоматологији и
Обрада података на Стоматолошком факултету у Београду
Одређивање комисије за промену Статута Физичког факултета.
Усвајање финансијског плана за 2011. годину
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.
Одређивање новог термина ННВ-а.

Пошто је усвојен предложени дневни ред, прешло се на
1. тачку
Усвојен је Записник са IX седнице Наставно-научног већа.
2. тачка
Одређена је комисија за оцену испуњености услова и оправданост предложене
теме за израду докторске дисертације за:
a) НИКОЛУ ЦВЕТАНОВИЋА, дипломираног физичара, који је пријавио докторску
дисертацију под називом: „НАСТАНАК И ТРАНСПОРТ БРЗИХ АТОМА ВОДОНИКА
У ТИЊАВИМ ПРАЖЊЕЊИМА“
Комисија: др Милорад Кураица, ванредни професор ФФ
др Никола Коњевић, професор емеритус ФФ
др Братислав Обрадовић, доцент ФФ
др Оливера Шашић, доцент Саобраћајног факултета
3. тачка
Одређена је комисија за преглед и оцену докторске дисертације кандидата:
a) ЛАСЛА НАЂЕРЂА, дипломираног физичара, који је предао докторску
дисертацију под називом: „АНАЛИЗА СТОХАСТИКЕ РАСПАДА ЕНЕРГЕТСКИХ
СТАЊА У НУКЛЕАРНИМ РЕАКЦИЈАМА СИНТЕЗЕ СУПЕРТЕШКИХ ЕЛЕМЕНАТА“
Комисија: др Крунослав Суботић, научни саветник ИНН „Винча“
др Иван Аничин, редовни професор ИФ
др Драган Крпић, редовни професор ФФ
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др Јован Пузовић, ванредни професор ФФ
b) СЛАВИЦЕ МАЛЕТИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску
дисертацију под називом: „ПРОУЧАВАЊЕ УТИЦАЈА РАЗЛИЧИТИХ ТРЕТМАНА НА
СПЕКТРАЛНЕ И СТРУКТУРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛАСЕРСКИХ КРИСТАЛА YAG, Al2O3
И SrTiO3”
Комисија: др Јаблан Дојчиловић, редовни професор ФФ
др Душан Поповић, доцент ФФ
др Небојша Ромчевић, научни саветник ИФ
c) ДРАГАНЕ ЦЕРОВИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску
дисертацију под називом: „ФИЗИЧКИ ПРОЦЕСИ У ФИЛТРИМА ДОБИЈЕНИМ ОД
ПОЛИМЕРНИХ ВЛАКАНА“
Комисија: др Јаблан Дојчиловић, редовни професор ФФ
др Душан Поповић, доцент ФФ
др Душан Костоски, научни саветник ИНН Винча
др Татјана Михајлиди, редовни професор ТМФ-а
d) АЛЕКСАНДРА КРМПОТА, дипломираног физичара, који је предао докторску
дисертацију под називом: „УТИЦАЈ ПРОФИЛА И ИНТЕНЗИТЕТА ЛАСЕРСКОГ
СНОПА НА ОСОБИНЕ КОХЕРЕНТНОГ ТАМНОГ СТАЊА У АТОМИМА РУБИДИЈУМА“
Комисија: др Бранислав Јеленковић, научни саветник ИФ
др Милорад Кураица, ванредни професор ФФ
др Никола Коњевић, професор емеритус ФФ
e) МАРИНУ ЛЕКИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску
дисертацију под називом: „НЕЛИНЕАРНА МАГНЕТО-ОПТИЧКА РОТАЦИЈА
ПОЛАРИЗАЦИЈЕ ЛАСЕРСКОГ ПОЉА У ПАРИ РУБИДИЈУМА“
Комисија: др Бранислав Јеленковић, научни саветник ИФ
др Милорад Кураица, ванредни професор ФФ
др Никола Коњевић, професор емеритус ФФ
f) САШУ ЛАЗОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску
дисертацију под називом: „ДИЈАГНОСТИКА РАДИО-ФРЕКВЕНТНИХ ПЛАЗМА
ИЗВОРА И ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ У ТРЕТМАНИМА БИОМЕДИЦИНСКИХ УЗОРАКА“
Комисија: др Невена Пуач, научни сарадник ИФ
др Милорад Кураица, ванредни професор ФФ
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др Александар Срећковић, редовни професор ФФ
др Гордана Маловић, научни саветник ИФ
4. tačka
Усвојен је извештај комисије за преглед и оцену докторске дисертације и одређена
комисија за одбрану дисертације за:
a) ЂОРЂА ЈОВАНОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску
дисертацију под називом: „ОПТИЧКЕ ОСОБИНЕ ФОТОНСКИХ КРИСТАЛА СА
АРХИМЕДОВОМ РЕШЕТКОМ“
Комисија: др Радош Гајић, научни саветник ИФ
др Милан Дамњановић, редовни професор ФФ
др Едиб Добарџић, доцент ФФ
b) ГОРДАНУ ПАНТЕЛИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску
дисертацију под називом: „ГЕНЕТСКИ АЛГОРИТМИ У ОДРЂИВАЊУ ПАРАМЕТАРА
РАДИОЕКОЛОШКИХ МОДЕЛА“
Комисија: др Иштван Бикит, редовни професор ПМФ Нови Сад
др Иван Аничин, редовни професор ИФ
др Драгомир Крпић, редовни професор ФФ
др Јован Пузовић, ванредни професор ФФ
c) ВЛАДИМИРА ЂУРЂЕВИЋА, дипломираног метеоролога, који је предао
докторску дисертацију под називом: „СИМУЛАЦИЈА КЛИМЕ И КЛИМАТСКИХ
ПРОМЕНА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ КОРИШЋЕЊЕМ РЕГИОНАЛНОГ
КЛИМАТСКОГ МОДЕЛА“
Комисија: др Боривој Рајковић, ванредни професор ФФ
др Лазар Лазић, ванредни професор ФФ
др Слободан Ничковић, доцент на Универзитету у Аризони, САД
d) Поводом извештаја комисије за преглед и оцену доктоске дисертације Драгане
Вујовић, проф. др Јаблан Дојчиловић је обавестио чланове Наставно-научног
већа да је извештај о дисертацији предат 9. јула 2010. године и да је на увиду
јавности био месец дана. У законском року није било приговора на извештај,
али су 10. септембра 2010. године приговор на извештај о докторској
дисертацији упутиле проф. др Мирослава Ункашевић и доц. др Ивана Тошић.
Проф. др Јаблан Дојчиловић је прочитао приговор члановима Већа, на који је
затим одговорио проф. др Млађен Ћурић, као члан комисије која је сачинила
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извештај о дисертацији. Развила се краћа дискусија, након које је са једним
уздржаним гласом и 44 гласова ЗА, усвојен извештај комисије за преглед и
оцену докторске дисертације ДРАГАНЕ ВУЈОВИЋ, дипломираног метеоролога,
која је предала докторску дисертацију под називом: „СИМУЛАЦИЈА
КАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАКА МЕЗОРАЗМЕРНИМ МОДЕЛОМ СА УКЉУЧЕНОМ
ХЕМИЈОМ“ и одређена комисија за одбрану дисертације у саставу:
Комисија: др Млађен Ћурић, редовни професор ФФ
др Александар Стаматовић, редовни професор ФФ у пензији
др Владан Вучковић, доцент ФФ
5. тачка
Одрeђена је комисија за нострификацију докторске дипломе коју је ЗОРА ЖУНИЋ
стекла на Међународној школи за последипломске студије Института „Јожеф Штефан“ у
Љубљани одбраном докторске дисертације под називом: „Идентификација и оцена
подручја високе концентрације радона у неким подручјима Балкана“
Комисија:
др Иван Аничин, редовни професор
др Драгомир Крпић, редовни професор
6. тачка
Усвојен је извештај комисије за нострификацију докторске дипломе коју је
ВЛАДИМИР РЕКОВИЋ стекао на Универзитету Нови Мексико у Албукеркију, САД,
одбраном докторске дисертације под називом: „Потрага за суперсиметријом помоћу
чарџино-неутралино производње са 1 fb-1 података прикупљених са димионским
тригером са малим pT на CDF-у у другом радном циклусу Теватрона“, чиме му је диплома
призната као еквивалентна докторској дипломи Физичког факултета, као и сва права које
таква диплома и научни степен доктор физичких наука дају.
7. тачка
Усвојен је извештај комисије за преглед и оцену специјалистичког рада и одређена
комисија за одбрану рада за:
a) СВЕТЛАНУ ПЕТРОВИЋ-КУРАИЦА, дипломираног физичара, која је предала
специјалистички рад под називом: „УТИЦАЈ МЕТОДА НАСТАВЕ ФИЗИКЕ У
ГИМНАЗИЈАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОПРЕДЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА“
Комисија: др Мићо Митровић, ванредни професор ФФ
др Јаблан Дојчиловић, редовни професор ФФ
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др Илија Савић, редовни професор ФФ у пензији
8. тачка
Усвојена је пријављена тема за израду дипломског рада, одређен руководилац и
комисија за одбрану рада за:
a) ВЛАДИМИРА ЂОКИЋА, апсолвента физике, смер Теоријска и експериментална
физика, који је пријавио дипломски рад под називом: „ПРИМЕНА
НЕЛИНЕАРНОГ ЛИТИЈУМ НИОБАТ КРИСТАЛА (LiNbO3) ЗА МОДУЛАЦИЈУ
ПОЛАРИЗАЦИЈЕ СВЕТЛОСТИ“
Комисија: др Бранислав Јеленковић, руководилац рада
проф. др Милорад Кураица
доц. др Братислав Обрадовић
b) МАРКА ОБРАДОВИЋА, апсолвента физике, смер Примењена физика и
информатика, који је пријавио дипломски рад под називом: „УТИЦАЈ ЈОНСКЕ
ИМПЛАНТАЦИЈЕ НА ФОРМИРАЊЕ Ti-Al ИНТЕРМЕТАЛНИХ НАНО-СТРУКТУРА“
Комисија: др Давор Перушко, руководилац рада
проф. др Јаблан Дојчиловић
мр Славица Малетић
c) СЛАЂАНУ НОВАКОВИЋ, апсолвента физике, смер Физика и основи технике, која
је пријавила дипломски рад под називом: „ПРИМЕНА ОБРАЗОВНОГ СОФТВЕРА У
НАСТАВИ ФИЗИКЕ“
Комисија: доц. др Горан Попарић, руководилац рада
доц. др Андријана Жекић
проф. др Татјана Вуковић
d) ДЕЈАНА ЈОВАНОВИЋА, апсолвента физике, смер Физика и основи технике, који
је пријавио дипломски рад под називом: „УПРАВЉАЊЕ ЈЕДНОСТАВНИМ
МОДЕЛИМА УЗ ПОМОЋ РАЧУНАРА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРФЕЈСА“
Комисија: доц. др Горан Попарић, руководилац рада
доц. др Андријана Жекић
доц. др Зоран Николић
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9. тачка
Наставно-научно веће је утврдило предлог за покретање поступка за избор др
ЈОАКИМА СТРИБЕРА у звање научни сарадник и одредило комисију за избор у саставу:
Комисија:
проф. др Милорад Кураица
доц. др Братислав Обрадовић
др Братислав Јеленковић
10. тачка
Поводом дописа Катедре за општи курс физике на другој години студија, Наставнонаучно веће је донело одлуку да се распише конкурс за избор једног доцента за ужу
научну област Настава физике.
Комисија:
проф. др Наташа Недељковић
проф. др Милорад Кураица
проф. др Илија Савић
11. тачка
Поводом захтева Природно-математичког факултета у Новом Саду у вези са
ангажовањем проф. др Боривоја Рајковића за извођење наставе у школској 2010/2011
години, проф. др Јаблан Дојчиловић је обавестио чланове Већа да су редовни професори
Факултета на свом јучерашњем састанку погледали материјал, и због сукоба интереса, а у
складу са Листом конкурентских високошколских установа Универзитета у Београду,
донели одлуку да препоруче Наставно-научном већу да не да своју сагласност на ово
ангажовање. Након краће дискусије, уследило је гласање, па са 6 гласова ЗА, 7 гласова
ПРОТИВ и 32 УЗДРЖАНА гласа, Наставно-научно веће НИЈЕ ДАЛО САГЛАСНОСТ за
ангажовање проф. др Боривоја Рајковића у настави на Природно-математичком факултету
у Новом Саду.
Поводом захтева Учитељског факултета Универзитета у Београду, Наставно-научно
веће је ДАЛО САГЛАСНОСТ за ангажовање проф. др Јаблана Дојчиловића за извођење
наставе из предмета Увод у природне науке школске 2010/2011 године.
12. тачка
Научно-наставно веће је ДАЛО САГЛАСНОСТ на избор др ГОРЈАНЕ ПОПОВИЋ у
звање доцента за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, односно предмете
Увод у експримент и лабораторију, Биомеханика у стоматологији и Обрада података на
Стоматолошком факултету у Београду
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13. тачка
Наставно-научно веће је одредило комисију за израду новог статута Физичког
факултета у саставу:
Лелица Вуковић-Радош
доц. др Иван Дојчиновић
проф. др Јаблан Дојчиловић
проф. др Милан Дамњановић
Милица Андрејић
доц. др Горан Попарић
проф. др Лазар Лазић
14. тачка
Наставно-научно веће је једногласно усвојило Финансијски план за 2011. годину.
15. тачка
Питања наставе
Продекан за наставу доц. др Иван Дојчиновић подсетио је чланове Већа да им је
електронском поштом прослеђен Предлог правилника о вредновању ваннаставних
активности студената. Затим је дао реч студенту продекану Физичког факултета Милици
Андрејић која је укратко објаснила неке од главних одредаба Правилника. Уследила је
дискусија, након које је Наставно-научно веће једногласно усвојило предложени
Правилник и донело одлуку да комисију за доделу додатних ЕСПБ студентима сачињавају
продекан за наставу, продекан за науку и студент продекан. Према томе, наредне
школске године комисија ће радити у саставу:
доц. др Иван Дојчиновић
проф. др Милан Дамњановић
Милица Андрејић
Продекан за наставу доц. др Иван Дојчиновић обавестио је чланове Већа да је
завршен други уписни рок у прву годину основних студија и да је до сада уписано 115
студената, али упис је још увек у току, па се очекује да број буде већи. Такође је обавестио
чланове Већа да је конкурс за мастер и докторске студије отворен од 15. до 20. септембра
2010.
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Питања науке
Продекан за науку проф. др Милан Дамњановић је обавестио присутне шефове
пројеката да ће у току наредне недеље сазвати састанак у вези са пројектима, па их моли
да се одазову позиву.
Питање финансија
Продекан за финансије проф. др Јаблан Дојчиловић обавестио је чланове Већа да
је уплаћена наука за август 2010. године.
Министарство просвете је донело одлуку о додели средстава Физичком факултету
у изосу од око 2 милиона динара. Руководство тренутно прави списак приоритета, и тај
новац је бити утрошен најпре на реконструкцију студентских лабораторија, затим кречење
зграде у Добрачиној 16, климатизацију просторија и друго.
16. тачка

a)

b)

c)

d)

Наставно-научно веће је одобрило одсуство и то:
Јовици Јововићу, истраживачу сараднику, одсуство у периоду од 20. септембра до
19. децембра 2010. године ради учешћа на пројекту Мерење оптичких спектара из
тињавог пражњења на спектрометрима различитих карактеристика у Лајбниц
институту у Дрездену, Немачка
проф. др Дејану Јанцу у периоду од 23. до 26. септембра 2010. године ради учешћа
на скупу XIX Congress of the Carphatian-Balcan Geological Association који се одржава
у Солуну, Грчка
проф. др Владимиру Милосављевићу у периоду од 1. до 8. октобра 2010. године
ради учећша на 63. Gaseous Electronics conference и 7. International Conference on
Reactive Plasmas које се одржавају у Паризу, Француска, затим у периоду од 14. до
26. октобра 2010. године ради учешћа на 57. AVS симпозијуму који се одржава у
Албукеркију, САД, као и у периоду од 1. до 11. новембра 2010. године ради учећша
на скупу Kinetic Processes in Plasma: Instabilities, Turbulence and Transport који се
одржава у Бохуму, Немачка
доц. др Душану Поповићу у периоду од 4. октобра 2010. године до 4. фебруара
2011. године ради усавршавања на Sungkyunkwan University у Сувону, Јужна Кореја.
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17. тачка
Наставно-научно веће је усвојило извештај са службеног путовања доц. др Горана
Попарића који је у периоду од 29. августа до 3. септембра 2010. године учествовао у раду
Европског конгреса молекулске спектрокопије који је одржан у Фиренци, Италија.
18. тачка
Наставно-научно веће је одобрило ангажовање дипломираних физичара Милоша
Скочића и Милоша Бургера на пројекту 141010 МНТР, за период 1. септембар – 31.
децембар 2010. године.
19. тачка
С обзиром на поклапање термина седница Наставно-научног већа Физичког факултета
и седница Сената Универзитета у Београду, што доводи до честог одсуства декана
Факултета са седница Већа, на предлог проф. др Јаблана Дојчиловића, Научно-наставно
веће је донело одлуку да седнице убудуће одржава у термину среда од 11 до 13 часова.
Седница је завршена у 14:25 часова.

Београд,16.9.2010.

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

