ЗАПИСНИК
са XI седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа пдржане у среду
12. септембра 2012. гпдине у 11 шаспва у физишкпм амфитетару

Седници присуствује 41 шлан Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.
Службенп пдсутни: прпф. др Милпрад Кураица
дпц. др Братислав Пбрадпвић
др Драгана Вујпвић
мр Саща Ивкпвић
Пправданп пдсутни: прпф. др Петар Ачић
прпф. др Стеван Ђениже
прпф. др Александар Срећкпвић
прпф. др Илија Марић
дпц. др Владимир Ђурђевић
дпц. др Бпжидар Никплић
дпц. др Драган Речић
др Никпла Щищпвић
Биљана Никплић
Непправданп пдсутни:

прпф. др Мићп Митрпвић
прпф. др Владимир Милпсављевић
прпф. др Татјана Вукпвић
дпц. др Владимир Миљкпвић
мр Саща Дмитрпвић

Декан Факултета прпф. др Љубища Зекпвић птвприп је седницу у 11:15 шаспва и најпре се
захвалип шланпвима Већа на ппвереоу кпје су му указали пре 6 гпдина када су га први пут
изабрали за декана Факултета, шланпвима деканскпг кплегијума се захвалип на успещнпј сарадои,
а затим нпвпм рукпвпдству, кпје на дужнпст ступа 1. пктпбра 2012. гпдине, ппжелеп срећу и успех
у раду. Затим је предлпжип следећи
Дневни ред
1.

Усвајаое записника са X седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Факултета.

Избпрнп веће
2. Усвајаое извещтаја кпмисије за избпр наставника Физишкпг факултета и тп:
a) једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме
3. Усвајаое извещтаја кпмисије за избпр у наушнп зваое и тп:
a) др МИЛЕНЕ МАЈКИЋ за избпр у зваое наушнпг сарадника
b) др МАРИЈЕ ПЕТКПВИЋ за избпр у зваое наушнпг сарадника
c)
др САВЕ ГАЛИЈАЩА за избпр у зваое наушнпг сарадника
4. Разматраое захтева Ппљппривреднпг факултета Универзитета у Бепграду у вези са даваоем сагласнпсти на избпр др НЕВЕНЕ
ПЕТРПВИЋ у зваое ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Метепрплпгија.
Наставнп-наушнп веће
5. Пдређиваое кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске дисертације за:
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ВАЛЕНТИНА ИВАНПВСКПГ, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„ИСТРАЖИВАОЕ СТРУКТУРЕ И ХИПЕРФИНИХ ИНТЕРАКЦИЈА У ИНТЕРМЕТАЛНПЈ Y-Ni3Al ФАЗИ СА ПРИМЕСАМА
ХАФНИЈУМА И ГВПЖЂА“
Усвајаое извещтаја кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске
дисертације и пдређиваое ментпра за:
a) БИЉАНУ НИКПЛИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„СУПЕРСИМЕТРИШНА ТЕПРИЈА ППЉА НА НЕКПМУТАТИВНИМ ПРПСТПРИМА“
b) ЉУБИЦУ ДАВИДПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ДИРИХЛЕПВА рБРАНА У СЛАБП ЗАКРИВЉЕНПМ ПРПСТПРУ“
c)
ИГПРА ТЕЛЕШКПГ, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ЈПНСКА ППТИКА
ЕЛЕКТРПСТАТИШКПГ ДУГИНПГ СПШИВА“
Пдређиваое кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:
a) НАДУ ШИТАКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: „СИНТЕЗА,
МПРФПЛПГИЈА, МИКРПСТРУКТУРА И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ НАНПШЕСТИШНПГ ХЕМАТИТА“
b) ЈЕЛЕНУ МАЉКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: „АПСПЛУТНИ
ПРЕСЕЦИ ЗА РАСЕЈАОЕ ЕЛЕКТРПНА НА ПРГАНСКИМ МПЛЕКУЛИМА РЕЛЕВАНТНИМ ЗА ГРАЂУ БИПЛПЩКИХ
МАКРПМПЛЕКУЛА“
Усвајаое извещтаја кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређиваое кпмисије за пдбрану дисертације за:
a) НИКПЛУ ЦВЕТАНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: „НАСТАНАК И
ТРАНСППРТ БРЗИХ АТПМА ВПДПНИКА У ТИОАВИМ ПРАЖОЕОИМА“
b) АЛЕКСАНДРУ КАЛЕЗИЋ-ГЛИЩПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпје је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„УТИЦАЈ СТРУКТУРНЕ РЕЛАКСАЦИЈЕ НА ФУНКЦИПНАЛНА СВПЈСТВА АМПРФНИХ ЛЕГУРА НА БАЗИ ГВПЖЂА“
Усвајаое пријављене теме за израду мастер рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за:
a) ВЛАДИМИРА ВЕЉИЋА, студента мастер студија смера Тепријска и екпериментална физика, кпји је пријавип мастер рад
ппд називпм: „ДИНАМИШКИ МПДЕЛ ТАМНЕ ЕНЕРГИЈЕ“
b) АЛЕКСАНДРУ АЛПРИЋ студента мастер студија смера Тепријска и екпериментална физика, кпја је пријавила мастер рад
ппд називпм: „КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА ДЕТЕРМИНИСТИШКИХ СТРАТЕГИЈА У ЕВПЛУТИВНПЈ ЗАТВПРЕНИКПВПЈ
ДИЛЕМИ“
c)
МАРИЈАНУ МИЛИЋЕВИЋ, студента мастер студија смера Тепријска и екпериментална физика, кпја је пријавила мастер
рад ппд називпм: „ИНФРАЦРВЕНА СПЕКТРПСКППИЈА ЈЕДНПСЛПЈНПГ И ВИЩЕСЛПЈНПГ ГРАФЕНА“
d) ДАНИЈЕЛУ ЈЕВТИЋ, студента мастер студија смера Тепријска и екпериментална физика, кпја је пријавила мастер рад ппд
називпм: „РЕГУЛАРНПСТИ ЩТАРКПВПГ ЩИРЕОА ЛИНИЈА ЛИТИЈУМА И ОЕМУ СЛИШНИХ ЈПНА УНУТАР РАЗЛИШИТИХ
СПЕКТРАЛНИХ СЕРИЈА“
e) САОУ ЗДПЛЩЕК, студента мастер студија смера Тепријска и екпериментална физика, кпја је пријавила мастер рад ппд
називпм: „СПЕКТРПСКППИЈА ИЗВПРА ПЛАЗМЕ ПД ЗНАШАЈА ЗА АСТРПФИЗИКУ“
Усвајаое пријављене теме за израду диплпмскпг рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за:
a) ЈУГПСЛАВА СЕКУЛИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпји је пријавип диплпмски рад
ппд називпм: „ПАРАЛЕЛНП ПРПЦЕСИРАОЕ УППТРЕБПМ ГРАФИШКПГ ПРПЦЕСПРА У СИМУЛАЦИЈАМА ФИЗИШКИХ
ДПГАЂАЈА“
Усвајаое извещтаја кпмисије за нпстрификацију диплпме пснпвних студија физике кпју је НЕЧИБ ГИШЕВИЋ стекап на
Универзитету Утрехт у Хпландији.
Пдређиваое рецензената за рукппис „Лабпратприја савремене физике“ аутпра дпц. др Братислава Пбрадпвића.
Усвајаое рецензије рукпписа „Увпд у акустику“ аутпра дпц. др Бећка Касалице и дпц. др Гпрана Пппарића.
Даваое сагласнпсти на ангажпваое др ЈАБЛАНА ДПЈШИЛПВИЋА, редпвнпг прпфеспра Физишкпг факултета, за извпђеое
наставе из предмета Увпд у прирпдне науке на Ушитељскпм факултету Универзитета у Бепграду щкплске 2012/2013 гпдине.
Избпр шланпва тела Универзитета у Бепграду из редпва наставника Физишкпг факултета и тп:
a) једнпг шлана Савета Универзитета
a) два шлана Већа групација прирпднп-математишких наука
b) једнпг шлана Већа групација за студије при Универзитету
Питаоа наставе, науке и финансија.
Захтеви за пдпбреое пдсуства.
Дпписи и мплбе упућене Наставнп-наушнпм већу.
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Ппщтп је усвпјен предлпжени дневни ред, прещлп се на
1. ташку
Усвпјен је записник са X седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Факултета.
Избпрнп веће
2. ташка
У вези са избпрпм наставника Физишкпг факултета, а ппсле увпдне реши шлана избпрне
кпмисије прпф. др Срђана Буквића кпји се ппхвалнп изразип п кандидату, изабрана је
верификаципна кпмисија у саставу:
дпц. др Андријана Жекић
дпц. др Зпран Никплић
Зпран Ппппвић
Затим се приступилп тајнпм гласаоу у кпме су ушествпвали редпвни прпфеспри, ванредни
прпфеспри и дпценти, те је са 28 гласпва ЗА и 4 УЗДРЖАНА гласа др НИКПЛА ЩИЩПВИЋ изабран у
зваое дпцента за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме.
3. ташка
Избпрнп веће је усвпјилп извещтај кпмисије и утврдилп предлг за избпр у наушнп зваое и тп:
a) др МИЛЕНЕ МАЈКИЋ за избпр у зваое наушнпг сарадника, једнпгласнп са 32 гласа ЗА,
пд 32 присутна шлана избпрнпг већа (пд укупнп 46 кпликп шини избпрнп телп сашиоенп
пд редпвних прпфеспра, ванредних прпфеспра и дпцената)
b) др МАРИЈЕ ПЕТКПВИЋ за избпр у зваое наушнпг сарадника, једнпгласнп са 32 гласа ЗА,
пд 32 присутна шлана избпрнпг већа (пд укупнп 46 кпликп шини избпрнп телп сашиоенп
пд редпвних прпфеспра, ванредних прпфеспра и дпцената)
c) др САВЕ ГАЛИЈАЩА за избпр у зваое наушнпг сарадника, једнпгласнп са 32 гласа ЗА, пд
32 присутна шлана избпрнпг већа (пд укупнп 46 кпликп шини избпрнп телп сашиоенп пд
редпвних прпфеспра, ванредних прпфеспра и дпцената)
4. ташка
Ппсле дискусије у кпјпј је ушествпвалп вище шланпва Избпрнпг већа, дпнета је пдлуке да се ДА
САГЛАСНПСТ на избпр др НЕВЕНЕ ПЕТРПВИЋ у зваое ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт
Метепрплпгија на Ппљппривреднпм факултету Универзитета у Бепграду и тп са 15 гласпва ЗА, 4
УЗДРЖАНА гласа и 1 гласпм ПРПТИВ, пд присутних 20 шланпва избпрнпг већа, пд укупнп 29 кпликп
шини избпрнп телп редпвних и ванредних прпфеспра Физишкпг факултета.
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Наставнп-наушнп веће
5. ташка
Пдређена је кпмисија за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду
дпктпрске дисертације за:
a) ВАЛЕНТИНА ИВАНПВСКПГ, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску
дисертацију ппд називпм: „ИСТРАЖИВАОЕ СТРУКТУРЕ И ХИПЕРФИНИХ ИНТЕРАКЦИЈА У
ИНТЕРМЕТАЛНПЈ Y-Ni3Al ФАЗИ СА ПРИМЕСАМА ХАФНИЈУМА И ГВПЖЂА“
Кпмисија: др Ана Умићевић, научни сарадник ИНН „Винча“
др Јпван Пузпвић, ванредни прпфеспр ФФ
др Ђпрђе Спаспјевић, дпцент ФФ
др Иван Аничин, редпвни прпфеспр ФФ у пензији
др Бпжидар Цекић, научни саветник ИНН „Винча“
6. ташка
Усвпјен је извещтај кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за
израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за:
a) БИЉАНУ НИКПЛИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „СУПЕРСИМЕТРИШНА ТЕПРИЈА ППЉА НА НЕКПМУТАТИВНИМ
ПРПСТПРИМА“
Ментпр: др Впја Радпванпвић, редпвни прпфеспр ФФ
b) ЉУБИЦУ ДАВИДПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску
дисертацију ппд називпм: „ДИРИХЛЕРПВА p-БРАНА У СЛАБП ЗАКРИВЉЕНПМ
ПРПСТПРУ“
Ментпр: др Бранислав Саздпвић, научни саветник ИФ
c) ИГПРА ТЕЛЕШКПГ, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд
називпм: „ЈПНСКА ППТИКА ЕЛЕКТРПСТАТИШКПГ ДУГИНПГ СПШИВА“
Ментпр: др Срђан Петрпвић, научни саветник ИНН „Винча“
7. ташка
Пдређена је кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:
a) НАДУ ШИТАКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „СИНТЕЗА, МПРФПЛПГИЈА, МИКРПСТРУКТУРА И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ
НАНПШЕСТИШНПГ ХЕМАТИТА“
Кпмисија: др Марин Тадић, научни сарадник ИНН „Винча“
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др Јаблан Дпјчилпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Лазар Нпвакпвић, ванредни прпфеспр ФФ у пензији
b) ЈЕЛЕНУ МАЉКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „АПСПЛУТНИ ПРЕСЕЦИ ЗА РАСЕЈАОЕ ЕЛЕКТРПНА НА ПРГАНСКИМ
МПЛЕКУЛИМА РЕЛЕВАНТНИМ ЗА ГРАЂУ БИПЛПЩКИХ МАКРПМПЛЕКУЛА“
Кпмисија: др Александар Милпсављевић, научни сарадник ИФ
др Братислав Маринкпвић, научни сарадник ИФ
др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ
др Гпран Пппарић, дпцент ФФ
8. ташка
Усвпјен је извещтај кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређена кпмисија
за пдбрану дисертације за:
a) НИКПЛУ ЦВЕТАНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску
дисертацију ппд називпм: „НАСТАНАК И ТРАНСППРТ БРЗИХ АТПМА ВПДПНИКА У
ТИОАВИМ ПРАЖОЕОИМА“
Кпмисија: др Милпрад Кураица, ванредни прпфеспр ФФ
др Никпла Кпоевић, прпфеспр емеритус ФФ
др Оливера Шашић, ванредни прпфеспр Сапбраћајнпг факултета
др Братислав Обрадпвић, дпцент ФФ
b) АЛЕКСАНДРУ КАЛЕЗИЋ-ГЛИЩПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпје је предала
дпктпрску дисертацију ппд називпм: „УТИЦАЈ СТРУКТУРНЕ РЕЛАКСАЦИЈЕ НА
ФУНКЦИПНАЛНА СВПЈСТВА АМПРФНИХ ЛЕГУРА НА БАЗИ ГВПЖЂА“
Кпмисија: др Алекса Маричић, прпф. емеритус Техничкпг факултета у Чачку
др Јаблан Дпјчилпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Лазар Нпвакпвић, ванредни прпфеспр ФФ у пензији
9. ташка
Усвпјена је пријављена тема за израду мастер рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за
пдбрану рада за:
a) ВЛАДИМИРА ВЕЉИЋА, студента мастер студија смера Тепријска и екпериментална
физика, кпји је пријавип мастер рад ппд називпм: „ДИНАМИШКИ МПДЕЛ ТАМНЕ
ЕНЕРГИЈЕ“
Кпмисија: дпц. др Марија Димитријевић, рукпвпдилац рада
прпф. др Маја Бурић
прпф. др Впја Радпванпвић
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b) АЛЕКСАНДРУ АЛПРИЋ, студента мастер студија смера Тепријска и екпериментална
физика, кпја је пријавила мастер рад ппд називпм: „КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА
ДЕТЕРМИНИСТИШКИХ СТРАТЕГИЈА У ЕВПЛУТИВНПЈ ЗАТВПРЕНИКПВПЈ ДИЛЕМИ“
Кпмисија: др Александар Бпгпјевић, рукпвпдилац рада
прпф. др Милан Кнежевић
дпц. др Владимир Миљкпвић
c) МАРИЈАНУ МИЛИЋЕВИЋ, студента мастер студија смера Тепријска и екпериментална
физика, кпја је пријавила мастер рад ппд називпм: „ИНФРАЦРВЕНА СПЕКТРПСКППИЈА
ЈЕДНПСЛПЈНПГ И ВИЩЕСЛПЈНПГ ГРАФЕНА“
Кпмисија: др Радпш Гајић, рукпвпдилац рада
прпф. др Иванка Милпшевић
дпц. др Зпран Никплић
d) ДАНИЈЕЛУ ЈЕВТИЋ, студента мастер студија смера Тепријска и екпериментална физика,
кпја је пријавила мастер рад ппд називпм: „РЕГУЛАРНПСТИ ЩТАРКПВПГ ЩИРЕОА
ЛИНИЈА ЛИТИЈУМА И ОЕМУ СЛИШНИХ ЈПНА УНУТАР РАЗЛИШИТИХ СПЕКТРАЛНИХ
СЕРИЈА“
Кпмисија: дпц. др Иван Дпјчинпвић, рукпвпдилац рада
прпф. др Јагпш Пурић
дпц. др Братислав Обрадпвић
e) САОУ ЗДПЛЩЕК, студента мастер студија смера Тепријска и екпериментална физика,
кпја је пријавила мастер рад ппд називпм: „СПЕКТРПСКППИЈА ИЗВПРА ПЛАЗМЕ ПД
ЗНАШАЈА ЗА АСТРПФИЗИКУ“
Кпмисија: дпц. др Иван Дпјчинпвић, рукпвпдилац рада
прпф. др Јагпш Пурић
др Јелена Кпвачевић
10. ташка
Усвпјена је пријављена тема за израду диплпмскпг рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за
пдбрану рада за:
a) ЈУГПСЛАВА СЕКУЛИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика,
кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм: „ПАРАЛЕЛНП ПРПЦЕСИРАОЕ
УППТРЕБПМ ГРАФИШКПГ ПРПЦЕСПРА У СИМУЛАЦИЈАМА ФИЗИШКИХ ДПГАЂАЈА“
Кпмисија: дпц. др Зпран Никплић, рукпвпдилац рада
прпф. др Иван Белча
дпц. др Гпран Пппарић
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11. ташка
Наставнп-наушнп веће је усвпјилп извещтај кпмисије за нпстрификацију диплпме пснпвних
студија физике кпју је НЕЧИБ ГИШЕВИЋ стекап на Универзитету Утрехт у Хпландији и дпнелп пдлуку
да преппруши Кпмисији за признаваое виспкпщкплских диплпма Универзитета у Бепграду да
диплпму призна кап еквивалентну диплпми трпгпдищоих пснпвних студија физике, смер Ппщта
физика, кап и сва права кпја таква диплпма и струшни назив ФИЗИШАР – ППЩТА ФИЗИКА (енг.
bachelor) дају.
12. ташка
Наставнп-наушнп веће је пдредилп рецензенате за рукппис „Лабпратприја савремене физике“
аутпра дпц. др Братислава Пбрадпвића и тп:
Рецензенти: др Милпрад Кураица, ванредни прпфеспр ФФ
др Радпмир Кпбиларпв, редпвни прпфеспр ПМФ Нпви Сад
13. ташка
Наставнп-наушнп веће је усвпјилп рецензију рукпписа „Увпд у акустику“ аутпра дпц. др Бећка
Касалице и дпц. др Гпрана Пппарића и прихатилп га кап учбеник за предмет Акустика смера
Примеоена и кпмпјутерска физика Физишкпг факултета и предмет Мпнитпринг буке на
Гепграфскпм факултету Универзитета у Бепграду.
14. ташка
Наставнп-наушнп веће је ДАЛП САГЛАСНПСТ на ангажпваое др ЈАБЛАНА ДПЈШИЛПВИЋА,
редпвнпг прпфеспра Физишкпг факултета, за извпђеое наставе из предмета Увпд у прирпдне
науке на Ушитељскпм факултету Универзитета у Бепграду щкплске 2012/2013 гпдине.
15. ташка
Наставнп-наушнп веће је именпвалп шланпве тела Универзитета у Бепграду из редпва
редпвних прпфеспра Физишкпг факултета и тп:
a) за шлана Савета Универзитета именпван је прпф. др Впја Радпванпвић
b) за шланпве Већа групација прирпднп-математишких наука именпване су прпф. др Маја
Бурић и прпф. др Натаща Недељкпвић
c) за шлана Већа групација за студије при Универзитету именпван је прпф. др Срђан
Буквић
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16. ташка
Ппвпдпм питаоа наставе, прпдекан дпц. др Иван Дпјшинпвић је пбавестип шланпве Већа да је
у јунскпм уписнпм рпку на Факултет уписанп 129 студената на бучет и 3 студента на
сампфинансираое, щтп пп смерпвима изгледа:

Ппщта физика
Тепријска и експериментална
Примеоена
и кпмпјутерска физика
физика
Метепрплпгија

Бучет
22
45
36
26
129

Сампфинансираое
1
2
0
0
3

У септембарскпм уписнпм рпку пријавип се за упис јпщ 31 кандидат, такп да се пшекује да пве
гпдине пппунимп бучетску квпту.
Затим је, на предлпг прпдекана, Наставнп-наушнп веће усвпјилп календар рада за наредну
щкплску гпдину.
Прпдекан за наставу је замплип щефпве катедара да му дпставе расппред наставника и
сарадника пп предметима за целу наредну щкплску гпдину најкасније дп 25. септембра, какп би
се направип расппред шаспва и испита за целу гпдину.
Представник студената пренеп је шланпвима Већа студенску мплбу да се студентима кпји су
пплпжили писмени деп испита у једнпм пд претхпдних испитних рпкпва пмпгући пплагаое
усменпг дела испита и у дпдатнпм пктпбарскпм рпку. Прпдекан за наставу дпц. др Иван
Дпјшинпвић је ппдржап мплбу студената, те ју је Наставнп-наушнп веће пдпбрилп.
Расписан је кпнкурс за упис на мастер студије, пријем дпкумената ће се пбављати у
студентскпј служби пд 17. дп 21. септембра, а упис је пптребнп заврщити дп 30. септембра 2012.
гпдине.
17. ташка
Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћенп пдсуствп:
a) прпф. др Милпраду Кураици, дпц. др Братиславу Пбрадпвићу, дпц. др Ивану Дпјшинпвићу
и мр Сащи Ивкпвићу у перипду пд 12. дп 25. септембра 2012. гпдине ради ушещћа на
кпнференцији „Plasma Physics – Plasma Technology VII“ кпја се пдржава у Минску
(Белпрусија)
b) мр Катарини Вељпвић у перипду пд 24. дп 28. септембра 2012. гпдине ради ушещћа на
кпнференцији “Solution on Partial Differential Equations on the Sphere” кпја се пдржава у
Кембричу, Велика Британија
c) прпф. др Зпрану Радпвићу у перипду пд 1. дп 7. пктпбра 2012. гпдине ради студијскпг
бправка на Универзитету Париз – Југ у Францускпј
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d) др Михајлу Ваневићу у перипду пд 1. пктпбра дп 21. децембра 2012. гпдине ради
студијскпг бправка на Универзитету Кпнстанц у Немашкпј
e) прпф. др Јпвану Пузпвићу у перипду пд 8. дп 15. пктпбра 2012. гпдине ради ушещћа на
кпнференцији „VIII Congreso international de quimica, ingeniera quimica y bioquimica“ кпја се
пдржава у Хавани, Куба
f) прпф. др Владимиру Милпсављевићу у перипду пд 24. пктпбра дп 6. нпвембра 2012.
гпдине ради ушещћа на кпнференцији “59. AVS – International Symposium and Exhibition”
кпја се пдржава на Флприди, САД.
Наставнп-наушнп веће је такпђе пдпбрилп неплаћенп пдсуствп Мирпславу Ппппвићу у
щкплскпј 2012-2013 гпдини ради студијскпг бправка на Калифпрнијскпм универзитету у Берклију,
САД.
18. ташка
На предлпг дпц. др Гпрана Пппарића и дпц. др Дущана Ппппвића Наставнп-наушнп веће је
ДАЛП САГЛАСНПСТ за ушещће на прпјекту „UV - защтитни и антимикрпбни текстили“ кпји је
пријављен пд стране предузећа Текстилинпекс д.п.п. Бепград, а на јавни ппзив Фпнда за
инпваципну делатнпст Републике Србије.

Седница је заврщена у 12:15 шаспва.

Бепград, 17.9.2012.

ДЕКАН ФИЗИШКПГ ФАКУЛТЕТА
Прпф. др Љубища Зекпвић, с.р.

