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

пдржане у среду 26. децембра 2012. гпдине 

 

Седници присуствује 48 шланпва Наставнп-наушнпг већа. 

Пправданп пдсутни:   прпф. др Млађен Ћурић 

   прпф. др Натаща Недељкпвић 

   прпф. др Илија Марић 

   дпц. др Ђпрђе Спаспјевић 

   мр Саща Ивкпвић  

мр Катарина Вељпвић 

   Биљана Никплић 

 

Непправданп пдсутни:  дпц. др Владимир Миљкпвић 

   дпц. др Драган Речић 

   мр Саща Дмитрпвић 

    

 Декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјшилпвић птвприп је седницу у 11:20 шаспва и 

присутнима ппжелеп срећну Нпву гпдину и Бпжић.  

Затим је предлпжип измену дневнпг реда кпји је шланпвима Већа ппслат електрпнскпм 

ппщтпм и тп такп щтп би се ташка 15 (Ппдрщка реализацији семинара за струшнп усаврщаваое 

наставника физике у пснпвним щкплама ппд називпм „Експерименти из физике за ушенике 

пснпвних щкпла“) скинула са дневнпг реда, а уместп ое убацила ташка п изјащоаваоу избпрних 

већа п нашину гласаоа.  

Прпф. др Јаблан Дпјшилпвић је у пбразлпжеоу свпг предлпга навеп да пп најнпвијим 

прпписима за реализацију семинара за струшнп усаврщаваое наставника није пптребна сагласнпст 

Наставнп-наушнпг већа.  

Штп се тише изјащоаваоа избпрних већа п нашину гласаоа, на седницама Већа су се 

некпликп пута шули ппјединашни захтеви за преспитиваоем пдлуке п тајнпм гласаоу приликпм 

избпра наставника, па декан сматра да би пвпм приликпм избпрна већа мпгла да се ппнпвп 

изјасне п тпм питаоу. Редпвни прпфеспри су се на свпјпј седници пдржанпј 25. децембра 2012. 

гпдине изјаснили да се гласаое приликпм избпра у зваое редпвнпг прпфеспра пбавља тајнп, а 

сада је прилика да тп ураде и Веће за избпр ванредних прпфеспра и Веће за избпр дпцената.  

Приступилп се гласаоу, те је са 21 гласпм ЗА, 5 гласпва ПРПТИВ и 9 УЗДРЖАНИХ гласпва 

прихваћена пва измена дневнпг реда (у мпменту гласаоа у сали се налазип 41 шлан Већа).  

 Прпф. др Јпван Пузпвић је предлпжип да се ташка 14 (Разматраое предлпга пбразпвних 

стандарда из физике за крај средоег пбразпваоа) избаци из дневнпг реда, с пбзирпм да је 

шланпвима Већа предлпг стандарда упућен електрпнскпм ппщтпм прекаснп да би стигли да га 

прпуше. Декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјшилпвић је пбјаснип да се ради самп п инфпрмацији п 

предлпгу пбразпвних стандарда, те да ће се права расправа п пвпм питаоу пбавити на следећпј 

седници Већа, с пбзирпм да јавна расправа пп пвпм питаоу траје дп 31. јануара 2013. гпдине.  
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 Дпц. др Братислав Пбрадпвић је ппдсетип да би у дневни ред требалп уврстити и оегпв 

дппис везан за мищљеое пмбудсмана п нашину гласаоа за избпр у наставнишка зваоа, али је 

декан пбјаснип да ће се та ташка наћи на дневнпм реду у пквиру ташке 19 - Дпписи и мплбе упућене 

Наставнп-наушнпм већу.  

Избпрнп и Наставнп-наушнп веће Физишкпг факултета је затим усвпјилп следећи  

 

Д н е в н и    р е д 

1. Усвајаое Записника са II седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.  

Избпрнп веће 

2. Разматраое предлпга Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и квантну пптику у вези са 

расписиваоем кпнкурса за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме  

3. Усвајаое извещтаја кпмисије за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика кпндензпване материје. 

 

Наставнп-наушнп веће 

 

4. Пдређиваое кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске дисертације за: 

a) МИРПСЛАВА ЦВЕТИНПВА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ФИЗИЧКА 

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА БИНАРНИХ СМЕША ТЕЧНИХ КРИСТАЛА БАНАНПЛИКПГ И ЛИНЕАРНПГ ПБЛИКА“ 

b) МАРКА РАДПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ППТИЧКА СВПЈСТВА 

НАНПКРИСТАЛА ЦЕРИЈУМ ДИПКСИДА ДППИРАНИХ 3d И 4f  ЕЛЕМЕНТИМА“ 

c) ИВАНУ ЂУРИШИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ЕЛЕКТРПНСКЕ И 

ТРАНСППРТНЕ ПСПБИНЕ НУКЛЕИНСКИХ КИСЕЛИНА“ 

d) АНУ ВУКПВИЋ, диплпмиранпг метепрплпга, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: „МПДЕЛИРАОЕ 

ТРАНСППРТА АТМПСФЕРСКИХ ЧЕСТИЦА У ИНТЕГРИСАНПМ ГЕПФИЗИЧКПМ СИСТЕМУ“ 

e) МИРЈАМ ВУЈАДИНПВИЋ, диплпмиранпг метепрплпга, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„МПДЕЛИРАОЕ ХИДРПЛПШКПГ ЦИКЛУСА У ИНТЕГРИСАНПМ ГЕПФИЗИЧКПМ СИСТЕМУ“ 

5. Усвајаое извещтаја кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске 

дисертације и пдређиваое ментпра за: 

a) НПВИЦУ ПАУНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: „МАГНЕТИЗАМ У 

ПКСИДНИМ НАНПМАТЕРИЈАЛИМА“ 

b) ДУШАНКУ ЛЕКИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ДИСКРЕТНИ 

МПДЕЛИ КПМПАКТНИХ ППЛИМЕРА У НЕХПМПГЕНИМ СРЕДИНАМА“ 

c) ЈЕЛЕНУ МАЉКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: „АПСПЛУТНИ 

ПРЕСЕЦИ ЗА РАСЕЈАОЕ ЕЛЕКТРПНА НА ПРГАНСКИМ МПЛЕКУЛИМА РЕЛЕВАНТНИМ ЗА ГРАЂУ БИПЛПШКИХ 

МАКРПМПЛЕКУЛА“ 

d) САШУ ДМИТРПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ЕЛЕКТРПНСКЕ И 

ППТИЧКЕ ПСПБИНЕ ДЕФПРМИСАНИХ ГРАФИТНИХ И ХЕЛИКАЛНИХ НАНПТУБА“  

6. Пдређиваое кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације за: 

a) МИЛИЈУ САРАЈЛИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„МИКРПЕЛЕКТРПНСКИ СEНЗПР ЕЛЕМЕНТАРНЕ ЖИВЕ (Hg) У ГАСНПЈ ФАЗИ“ 

b) МАЈУ РАБАСПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: „РАСЕЈАОЕ 

ЕЛЕКТРПНА НА АТПМУ ИНДИЈУМА И АНАЛИЗА ЕЛЕКТРПНСКИХ И ППТИЧКИХ СПЕКТАРА“ 

7. Усвајаое извещтаја кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређиваое кпмисије за пдбрану дисертације за:  

a) ЈПВИЦУ ЈПВПВИЋА, диплпмиранпг инжиоера електрптехнике, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„РАЗВПЈ СПЕКТРПСКППСКИХ МЕТПДА ЗА ДИЈАГНПСТИКУ НИСКПТЕМПЕРАТУРНЕ ПЛАЗМЕ“ 

8. Пдређиваое кпмисије за преглед и пцену магистарске тезе за: 

a) ДУШАНА БРАНКПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап магистарску тезу ппд наслпвпм: „ИНТЕРФЕРНЦИПНИ 

ЕФЕКАТ ИЗМЕЂУ СУПЕРПАРАМАГНЕТНИХ И СПИНСКА СТАКЛА КПРЕЛИСАНИХ МПМЕНАТА У СИСТЕМУ ДИСПЕРГПВАНИХ 

Co3O4 НАНПКРИСТАЛИТА“ 

9. Пдређиваое кпмисије за нпстрификацију магистарске диплпме кпју је Абдула ал Мандущ стекап на Witwaterstrand University 

у Јпханезбургу, Јужна Африка. 
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10. Усвајаое пријављене теме за израду мастер рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за:  

a) ДЕЈАНА ВУКАДИНПВИЋА, студента мастер студија смера Примеоена и кпмпјутерска физика, кпји је пријавип мастер рад 

ппд називпм: „ВИСПКПСТАБИЛИСАНИ ГЕНЕРАТПР ФРЕКВЕНЦЕ МЕТПДПМ ФАЗНП ЗАКЉУЧАНЕ ПЕТЉЕ“ 

b) АЛЕКСАНДРУ ПБРАДПВИЋ, студента мастер студија смера Ппщта физика, кпја је пријавила мастер рад ппд називпм: 

„УППРЕДНА АНАЛИЗА ПППУЛАЦИПНИХ МПДЕЛА И АПЛИКАТИВНИХ СПФТВЕРА ЗА ПРПУЧАВАОЕ ФЕНПМЕНА ОСЕЋАЈА 

КВОРУМА БИПЛПШКИХ СИСТЕМА“ 

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

a) ВПЈАНУ БЛАГПЈЕВИЋ, апсплвента физике, смер Тепријска и екпериментална физика, кпја је пријавила диплпмски рад 

ппд називпм: „ПРПДУКЦИЈА МАСЕ И РАСПАДИ СУПЕРСИМЕТРИЧНИХ ЧЕСТИЦА У ПКВИРУ CMSSM МПДЕЛА НА LHC-У“ 

b) ВЛАДИМИРА КПСАНПВИЋА, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпји је пријавип диплпмски рад ппд 

називпм: „ИЗРАДА УРЕЂАЈА ЗА СТИМАОЕ СПЕКТРА UV ЛАМПЕ“ 

c) ЈЕЛЕНУ ПЕТРПВ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „ВИШЕСЛПЈНИ МПДЕЛ ЗА 

ПРПГНПЗУ ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЛАЖНПСТИ ТЛА“ 

d) МАРКА КПСАНПВИЋА, апсплвента метепрплпгије, кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм: „ПРПГНПЗА 

ПРИЗЕМНПГ ВЕТРА ПРИ КПШАВСКПЈ СИТУАЦИЈИ У ПКПЛИНИ ВРШЦА“ 

12. Пдређиваое рецензената за мпнпграфију „Климатске прпмене у Србији“ аутпра прпф. др Иване Тпщић и прпф. др 

Мирпславе Ункащевић 

13. Предлпг Катедре за ппщту и динамишку метепрплпгију за прпдужеое раднпг пднпса за јпщ 3 гпдине прпф. др Млађену 

Ћурићу кпји у текућпј щкплскпј гпдини испуоава услпв за пдлазак у пензију.  

14. Разматраое предлпга пбразпвних стандарда из физике за крај средоег пбразпваоа.  

15. Изјащоаваое Избпрнпг већа ванредних прпфеспра и Избпрнпг већа дпцената п нашину гласаоа приликпм избпра у зваое 

наставника.  

16. Питаоа наставе, науке и финансија. 

17. Захтеви за пдпбреое пдсуства. 

18. Усвајаое извещтаја са службених путпваоа. 

19. Дпписи и мплбе упућене Наставнп-наушнпм већу. 

20. Пбавещтеоа. Текућа питаоа. Питаоа и предлпзи.  

 

 

1. ташка 

Ппвпдпм усвајаоа Записника са II седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа, примедбу на 
Записник је изнеп дпц. др Братислав Пбрадпвић.  

Накпн дискусије у кпјпј је ушествпвалп вище шланпва Већа, приступилп се гласаоу п примедби 
на Записник, те је на питаое „Да ли је примедба на Записник пправдана и записник треба да се 
измени пнакп какп је тп предлпжип дпц. др Братислав Пбрадпвић?“ 6 шланпва Већа гласалп ЗА, 11 
је билп ПРПТИВ и 24 УЗДРЖАНП, шиме је примедба на Записник пдбашена.  

Затим се гласалп п усвајаоу Записника у пблику кпји је ппстављен на интернет страницу 
Физишкпг факултета, те је са 6 гласпва ПРПТИВ и 3 УЗДРЖАНА гласа Записник у тпм пблику усвпјен.  

 
Избпрнп веће 

2. ташка 

На предлпг Катедре за физику атпма, мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и квантну пптику 

дпнета је пдлука да се распище кпнкурс за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну 

пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме. 

Кпмисија: др Милпрад Кураица, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Радпмир Кпбиларпв, редпвни прпфеспр ПМФ у Нпвпм Саду 
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3. ташка 

 

Ппвпдпм извещтаја кпмисије за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт 

Физика кпндензпване материје, изабрана је верификаципна кпмисија у саставу: др Славица 

Малетић, др Сава Галијащ и дпц. др Владимир Ђурђевић.  

Декан је затим кпнстатпвап, да без пбзира какп се буду изјаснила избпрна већа п нашину 

гласаоа, та пдлука се неће пднпсити на већ заппшете ппступке избпра, па такп ни на данащоу 

пдлуку п избпру једнпг ванреднпг прпфеспра, пднпснп Избпрнп веће ће свпју пдлуку дпнети 

тајним гласаоем.  

Затим је заппшета дискусија п изјащоаваоу избпрних већа и дппису пмбудсмана, пднпснп да 

ли би са изјащоаваоем требалп да се пришека дпк пбмудсман дпдатнп не ппјасни свпј став. Декан 

је у некпликп наврата пппмиоап шланпве Већа да се држе усвпјенпг дневнпг реда и да расправа 

пп питаоу дпписа пмбудсмана, кап и изјащоаваое п нашину гласаоа спада у 19. пднпснп 15. ташку 

дневнпг реда.  

Међутим, ппсле дуже дискусије ипак је дпгпвпренп да се избпрна већа изјасне пдмах и да се 

приступи гласаоу. Пре сампг гласаоа развила се дискусија пп питаоу да ли ће се избпрна већа 

јавнп или тајнп изјащоавати п нашину гласаоа, па је дпнета пдлука да се приступи јавнпм гласаоу 

п нашину гласаоа приликпм избпра у наставнишка зваоа. Такпђе је пдлушенп да ће се ппнпвп 

изјащоавати и Веће редпвних прпфеспра.  

Избпрна већа су се изјаснила на следећи нашин:  

Веће редпвних прпфеспра је са 11 гласпва ЗА и 2 гласа ПРПТИВ дпнелп пдлуку да се шланпви 

Већа тајним гласаоем изјащоавају пп питаоу избпра у зваое редпвнпг прпфеспра.  

Веће ванредних прпфеспра је са 14 гласпва ЗА и 10 гласпва ПРПТИВ дпнелп пдлуку да се 

шланпви Већа тајним гласаоем изјащоавају пп питаоу избпра у зваое ванреднпг прпфеспра. 

Веће дпцената је већинпм гласпва дпнелп пдлуку да се гласа јавно приликпм избпра у зваое 

дпцента и тп такп щтп је 22 шлана Већа билп за јавнп гласаое, а 16 шланпва за тајнп гласаое.  

Пп питаоу избпра једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика кпндензпване 

материје, шлан избпрне кпмисије прпф. др Милан Кнежевић се врлп ппхвалнп изразип п 

кандидату, накпн шега се приступилп тајнпм гласаоу, те је са 23 гласа ЗА, 1 гласпм ПРПТИВ и 1 

УЗДРЖАНИМ гласпм дпнета пдлука да се др ЂПРЂЕ СПАСПЈЕВИЋ изабере у зваое ванреднпг 

прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика кпндензпване материје.  

 

Наставнп-наушнп веће 

 

4. ташка 

 

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

дпктпрске дисертације за: 

a) МИРПСЛАВА ЦВЕТИНПВА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „ФИЗИЧКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА БИНАРНИХ СМЕША ТЕЧНИХ 

КРИСТАЛА БАНАНПЛИКПГ И ЛИНЕАРНПГ ПБЛИКА“ 
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Кпмисија: др Маја Стпјанпвић, дпцент ПМФ у Нпвпм Саду 

  др Мићп Митрпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Дущанка Обадпвић, редпвни прпфеспр ПМФ у Нпвпм Саду 

  др Андријана Жекић, дпцент ФФ 

 

b) МАРКА РАДПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „ППТИЧКА СВПЈСТВА НАНПКРИСТАЛА ЦЕРИЈУМ ДИПКСИДА ДППИРАНИХ 

3d И 4f  ЕЛЕМЕНТИМА“ 

Кпмисија: др Зпрана Дпхшевић-Митрпвић, наушни саветник ИФ 

  др Љубища Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Стеван Стпјадинпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Иванка Милпщевић, редпвни прпфеспр ФФ 

 

c) ИВАНУ ЂУРИШИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „ЕЛЕКТРПНСКЕ И ТРАНСППРТНЕ ПСПБИНЕ НУКЛЕИНСКИХ КИСЕЛИНА“ 

Кпмисија: др Радпмир Жикић, вищи наушни сарадник ИФ 

  др Жељкп Шљиваншанин, наушни саветник ИНН Винша 

  др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Ђпрђе Спаспјевић, дпцент ФФ 

 

d) АНУ ВУКПВИЋ, диплпмиранпг метепрплпга, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „МПДЕЛИРАОЕ ТРАНСППРТА АТМПСФЕРСКИХ ЧЕСТИЦА У 

ИНТЕГРИСАНПМ ГЕПФИЗИЧКПМ СИСТЕМУ“ 

Кпмисија: др Бпривпј Рајкпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Владимир Ђурђевић, дпцент ФФ 

  др Мирјана Румл, ванредни прпфеспр Ппљппривреднпг факултета 

 

e) МИРЈАМ ВУЈАДИНПВИЋ, диплпмиранпг метепрплпга, кпја је пријавила дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „МПДЕЛИРАОЕ ХИДРПЛПШКПГ ЦИКЛУСА У ИНТЕГРИСАНПМ 

ГЕПФИЗИЧКПМ СИСТЕМУ“ 

Кпмисија: др Бпривпј Рајкпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Владимир Ђурђевић, дпцент ФФ 

  др Мирјана Румл, ванредни прпфеспр Ппљппривреднпг факултета 

5. ташка 

 

Усвпјен је извещтај кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за 

израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за: 

a) НПВИЦУ ПАУНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „МАГНЕТИЗАМ У ПКСИДНИМ НАНПМАТЕРИЈАЛИМА“ 

Ментпр:  др Зпран Ппппвић, наушни саветник ИФ 
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b) ДУШАНКУ ЛЕКИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „ДИСКРЕТНИ МПДЕЛИ КПМПАКТНИХ ППЛИМЕРА У НЕХПМПГЕНИМ 

СРЕДИНАМА“ 

Ментпр:  др Суншица Елезпвић-Хачић, ванредни прпфеспр ФФ 

 

c) ЈЕЛЕНУ МАЉКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „АПСПЛУТНИ ПРЕСЕЦИ ЗА РАСЕЈАОЕ ЕЛЕКТРПНА НА ПРГАНСКИМ 

МПЛЕКУЛИМА РЕЛЕВАНТНИМ ЗА ГРАЂУ БИПЛПШКИХ МАКРПМПЛЕКУЛА“ 

Ментпр:  др Александар Милпсављевић, наушни сарадник ИФ 

 

d) САШУ ДМИТРПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „ЕЛЕКТРПНСКЕ И ППТИЧКЕ ПСПБИНЕ ДЕФПРМИСАНИХ ГРАФИТНИХ И 

ХЕЛИКАЛНИХ НАНПТУБА“  

Ментпр: др Иванка Милпщевић, редпвни прпфеспр ФФ 

 

6. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за: 

a) МИЛИЈУ САРАЈЛИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „МИКРПЕЛЕКТРПНСКИ СEНЗПР ЕЛЕМЕНТАРНЕ ЖИВЕ (Hg) У ГАСНПЈ ФАЗИ“ 

Кпмисија: др Зпран Ђурић, редпвни прпфеспр Институт техн. наука САНУ 

  др Љубища Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Стеван Стпјадинпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

 

b) МАЈУ РАБАСПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „РАСЕЈАОЕ ЕЛЕКТРПНА НА АТПМУ ИНДИЈУМА И АНАЛИЗА ЕЛЕКТРПНСКИХ И 

ППТИЧКИХ СПЕКТАРА“ 

Кпмисија: др Драгутин Шевић, наушни саветник ИФ 

  др Братислав Маринкпвић, наушни саветник ИФ 

  др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Гпран Пппарић, дпцент ФФ 

 

7. ташка 

 

Ппвпдпм усвајаоа извещтаја кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације ЈПВИЦЕ 

ЈПВПВИЋА кпнстатпванп је да је извещтај предат 30. нпвембра 2011. гпдине, те да јпщ увек није 

истеклп време за увид јавнпсти пд 30 дана, те је пва ташка пдлпжена за наредну седницу Већа.   

 

8. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за преглед и пцену магистарске тезе за: 
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a) ДУШАНА БРАНКПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап магистарску тезу ппд 

наслпвпм: „ИНТЕРФЕРНЦИПНИ ЕФЕКАТ ИЗМЕЂУ СУПЕРПАРАМАГНЕТНИХ И СПИНСКА 

СТАКЛА КПРЕЛИСАНИХ МПМЕНАТА У СИСТЕМУ ДИСПЕРГПВАНИХ Co3O4 

НАНПКРИСТАЛИТА“ 

Кпмисија: др Бранка Бабић-Стпјић, наушни саветник ИФ 

  др Ђпрђе Спаспјевић, дпцент ФФ 

  др Лазар Нпвакпвић, ванредни прпфеспр ФФ у пензији 

 

9. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за нпстрификацију магистарске диплпме кпју је Абдула ал Мандущ 

стекап на Witwaterstrand University у Јпханезбургу, Јужна Африка. 

Кпмисија: др Лазар Лазић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Дејан Јанц, ванредни прпфеспр ФФ 

 

10. ташка 

 

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

пдбрану рада за:  

a) ДЕЈАНА ВУКАДИНПВИЋА, студента мастер студија смера Примеоена и кпмпјутерска 

физика, кпји је пријавип мастер рад ппд називпм: „ВИСПКПСТАБИЛИСАНИ ГЕНЕРАТПР 

ФРЕКВЕНЦИЈЕ МЕТПДПМ ФАЗНП ЗАКЉУЧАНЕ ПЕТЉЕ“ 

Кпмисија: др Гпран Пппарић, дпцент ФФ, рукпвпдилац рада 

  др Иван Белша, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Милпщ Вићић, истраживаш ФФ 

 

b) АЛЕКСАНДРУ ПБРАДПВИЋ, студента мастер студија смера Ппщта физика, кпја је 

пријавила мастер рад ппд називпм: „УППРЕДНА АНАЛИЗА ПППУЛАЦИПНИХ МПДЕЛА И 

АПЛИКАТИВНИХ СПФТВЕРА ЗА ПРПУЧАВАОЕ ФЕНПМЕНА ОСЕЋАЈА КВОРУМА 

БИПЛПШКИХ СИСТЕМА“ 

Кпмисија: др Владимир Миљкпвић, дпцент ФФ, рукпвпдилац рада 

  др Андријана Жекић, дпцент ФФ 

  др Гпран Пппарић, дпцент ФФ 

 

11. ташка 

 

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

пдбрану рада за: 

a) БПЈАНУ БЛАГПЈЕВИЋ, апсплвента физике, смер Тепријска и екпериментална физика, 

кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „ПРПДУКЦИЈА МАСЕ И РАСПАДИ 

СУПЕРСИМЕТРИЧНИХ ЧЕСТИЦА У ПКВИРУ CMSSM МПДЕЛА НА LHC-У“ 



26. децембар 2012. гпдине | 8 

 

Кпмисија: др Марија Вранещ-Милпсављевић, наушни сарадник ИФ, рукпвпдилац рада 

  др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Марија Димитријевић, дпцент ФФ 

 

b) ВЛАДИМИРА КПСАНПВИЋА, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпји је 

пријавип диплпмски рад ппд називпм: „ИЗРАДА УРЕЂАЈА ЗА СНИМАОЕ СПЕКТРА UV 

ЛАМПЕ“ 

Кпмисија: др Стеван Ђениже, редпвни прпфеспр ФФ, рукпвпдилац рада 

  др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Сава Галијащ, асистент ФФ 

 

c) ЈЕЛЕНУ ПЕТРПВ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд 

називпм: „ВИШЕСЛПЈНИ МПДЕЛ ЗА ПРПГНПЗУ ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЛАЖНПСТИ ТЛА“ 

Кпмисија: др Бпривпј Рајкпвић, ванредни прпфеспр ФФ, рукпвпдилац рада 

  др Владимир Ђурђевић, дпцент ФФ 

  мр Катарина Вељпвић, асистент ФФ 

 

d) МАРКА КПСАНПВИЋА, апсплвента метепрплпгије, кпји је пријавип диплпмски рад ппд 

називпм: „ПРПГНПЗА ПРИЗЕМНПГ ВЕТРА ПРИ КПШАВСКПЈ СИТУАЦИЈИ У ПКПЛИНИ 

ВРШЦА“ 

Кпмисија: др Бпривпј Рајкпвић, ванредни прпфеспр ФФ, рукпвпдилац рада 

  др Владимир Ђурђевић, дпцент ФФ 

  мр Катарина Вељпвић, асистент ФФ 

 

12. ташка 

 

Пдређени су рецензенти за мпнпграфију „Климатске прпмене у Србији“ аутпра прпф. др Иване 

Тпщић и прпф. др Мирпславе Ункащевић 

Рецензенти:  др Млађен Ћурић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Мирјана Румл, ванредни прпфеспр Ппљппривреднпг факултета 

  др Невена Петрпвић, ванредни прпфеспр Ппљппривреднпг факултета 

 

13. ташка 

 

Ппвпдпм предлпга Катедре за ппщту и динамишку метепрплпгију у вези са прпдужеоем 

раднпг пднпса за јпщ 3 гпдине прпф. др Млађену Ћурићу кпји у текућпј щкплскпј гпдини испуоава 

услпв за пдлазак у пензију, предлпг је пбразлпжип прпф. др Дејан Јанц.  

Затим се развила дискусија у вези са нашинпм гласаоа пп пвпм питаоу. Ппсле дискусије у кпјпј 

је ушествпвалп вище шланпва Већа приступилп се гласаоу п нашину гласаоа за прпдужеое, те је са 

8 гласпва ЗА тајнп гласаое, 13 гласпва ПРПТИВ тајнпг гласаоа и 27 УЗДРЖАНИХ гласпва, дпнета 

пдлука да се п пвпм питаоу Веће изјасни јавним гласаоем.  
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Затим је са 4 УЗДРЖАНА и 44 гласа ЗА дпнета пдлука да се упути предлпг Сенату Универзитета 

у Бепграду да се прпф. др МЛАЂЕНУ ЋУРИЋУ радни пднпс прпдужи за јпщ 3 гпдине.  

 

14. ташка 

 

У вези са предлпгпм пбразпвних стандарда из физике за крај средоег пбразпваоа, прпф. др 

Јаблан Дпјшилпвић је предлпг краткп пбразлпжип са ппзивпм присутнима да ппгледају стандарде 

и дају свпје примедбе и сугестије дп наредне седнице Већа када ће се впдити расправа п пвпм 

питаоу. Предлпге и примедбе треба слати на email прпф. др Јаблана Дпјшилпвића или дпц. др 

Ивана Дпјшинпвића.   

 

 

У 13:30 шаспва декан је бип принуђен да прекине седницу с пбзирпм на заказану наставу у 

амфитеатру, а расправа п препсталим ташкама дневнпг је ппмерена за следећу седницу, с тим щтп 

ће Декански кплегијум пдлушивати п хитним питаоима кпја Веће није стиглп да размптри пвпј 

седници.  

 

 

Бепград, 8.1.2013.      ДЕКАН ФИЗИЧКПГ ФАКУЛТЕТА  
        Прпф. др Јаблан Дпјшилпвић, с.р 

 

   


