
З А П И С Н И К 
са V седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета 

пдржане у среду 27. фебруара 2013. гпдине 

 

Седници присуствује 50 шланпва Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.  

 
Службенп пдсутни:  Мирпслав Ппппвић 

прпф. др Јпван Пузпвић 

 

Пправданп пдсутни:  др Славица Малетић 

Биљана Никплић 

    

Непправданп пдсутни:  прпф. др Стеван Ђениже 

   прпф. др Мићп Митрпвић 

   прпф. др Бпривпј Рајкпвић 

   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 IV седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа. 

Избпрнп веће 

2. Пдређиваое кпмисије за избпр једнпг дпцента или ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика 

јпнизпваних гаспва и плазме 

3. Разматраое предлпга Катедре за физику кпндензпванпг стаоа у вези са расписиваоем кпнкурса за избпр 

једнпг дпцента и једнпг наставника за ужу наушну пбласт Физика кпндензпване материје 

4. Разматраое предлпга Катедре за ппщте курсеве физике на II гпдини и Катедре за физику атпма, мплекула, 

јпнизпваних гаспва, плазме и квантну пптику у вези са расписиваоем кпнкурса за избпр једнпг асистента за 

ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме.  

5. Ппкретаое ппступка за избпр у зваое истраживаш сарадник и тп:  

a) САШЕ ДМИТРПВИЋА  

b) НАТАШЕ ЛАЗИЋ 

Наставнп-наушнп веће 

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

дпктпрске дисертације и пдређиваое ментпра за:  

a) ВЕСНУ БЕРЕЦ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ЈПНСКП-

АТПМСКA КВАНТНА КПРЕЛАЦИЈА МЕШАНИХ СТАОА БАЗИРАНA НА ЕФЕКТУ СУПЕРФПКУСИРАОА – 

ПРПЦЕСИРАОЕ СПИНСКПГ КУБИТА У СИЛИЦИЈУМУ“ 

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

„ППТИЧКА СВПЈСТВА НАНПКРИСТАЛА ЦЕРИЈУМ ДИПКСИДА ДППИРАНИХ 3d И 4f ЕЛЕМЕНТИМА“ 

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

a) ПРЕДРАГА ИСКРЕНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„КПРЕКЦИЈА СИСТЕМАТСКЕ ГРЕШКЕ САМПЗАГРЕВАОА У ДИПДНПЈ ТЕРМПМЕТРИЈИ“ 
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b) ABOALQASIM-a ALQAT-а, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF HEXAGONAL YTTRIUM 

MANGANITE“ 

c) ЈЕЛЕНЕ МАЉКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„АПСПЛУТНИ ПРЕСЕЦИ ЗА РАСЕЈАОЕ ЕЛЕКТРПНА НА ПРГАНСКИМ МПЛЕКУЛИМА РЕЛЕВАНТНИМ ЗА ГРАЂУ 

БИПЛПШКИХ МАКРПМПЛЕКУЛА“ 

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

дисертације за:  

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

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

b) МИЛАНА РАДПОИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ELECTROMAGNETICALLY INDUCED COHERENT EFFECTS IN LASER EXCITED RAMAN RESONANCES IN RUBIDIUM 

VAPOR“ (ЕЛЕКТРПМАГНЕТСКИ ИНДУКПВАНИ КПХЕРЕНТНИ ЕФЕКТИ У ЛАСЕРСКИ ППБУЂИВАНИМ 

РАМАНПВИМ РЕЗПНАНЦАМА У ПАРАМА РУБИДИЈУМА) 

9. Усвајаое извещтаја кпмисије за преглед и пцену магистарске тезе и пдређиваое кпмисије за пдбрану тезе за:  

a) ДУШАНА БРАНКПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап магистарску тезу ппд називпм: 

„ИНТЕРФЕРЕНЦИПНИ ЕФЕКАТ ИЗМЕЂУ СУПЕРПАРАМАГНЕТНИХ И КПРЕЛИСАНИХ МПМЕНАТА СПИНСКПГ 

СТАКЛА У СИСТЕМУ ДИСПЕРГПВАНИХ Cп3П4 НАНПКРИСТАЛИТА“ 

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

за:  

a) БПЖИДАРА ПЕРПВАНПВИЋА, апсплвента метепрплпгије, кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм: 

„ЛПЦИРАОЕ ИЗВПРА ЗАГАЂЕОА КПРИШЋЕОЕМ МЕТПДА ИНВЕРЗНПГ МПДЕЛИРАОА“ 

b) ЈЕЛЕНУ ПЕТРПВ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: 

„ПРПГНПЗИРАОЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЛАЖНПСТИ ТЛА ВИШЕСЛПЈНИМ МПДЕЛПМ“ 

c) ДЕЈАНА МИЛАДИНПВИЋА, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпји је пријавип диплпмски 

рад ппд називпм: „ПДАБРАНИ ДЕМПНСТРАЦИПНИ ПГЛЕДИ ИЗ ГЕПМЕТРИЈСКЕ ППТИКЕ ЗА ПСНПВНУ 

ШКПЛУ“ 

11. Дпнпщеое пдлуке п прпдужетку раднпг пднпса за јпщ гпдину дана у зваоу асистента и тп:  

a) др ДУШКУ ЛАТАСУ 

b) др СЛАВИЦИ МАЛЕТИЋ 

c) др ЗПРИЦИ ППППВИЋ 

12. Разматраое захтева Прирпднп-математишкпг факултета Универзитета у Крагујевцу у вези са даваоем 

сагласнпсти на ангажпваое у настави прпф. др НАТАШЕ НЕДЕЉКПВИЋ за предмет Структура атпма и мплекула.  

13. Именпваое кпмисија Физишкпг факултета и тп:  

a) Кпмисије за пбезбеђиваое и унапређиваое квалитета (6 шланпва из редпва наставника) 

b) Кпмисије за акредитацију и Кпмисије за пбезбеђиваое и унапређиваое квалитета наставе (4 шлана из 

редпва наставника) 

14. Питаоа наставе, 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.  
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Ппщтп је усвпјен предлпжени дневни ред, прещлп се на 

1. ташку 

Усвпјен је Записник са IV седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа. 

 

Избпрнп веће 

 

2. ташка 

 

Ппдпвпм избпра једнпг дпцента или ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика 

јпнизпваних гаспва и плазме пп кпнкурсу кпји је пбјављен у листу „Ппслпви“ и дпдатку дневнпг 

листа „Данас“ дана 20. фебруара 2013. гпдине, са 49 гласпва ЗА и једним гласпм ПРПТИВ 

именпвана је избпрна кпмисија у саставу  

Кпмисија: др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Милпрад Кураица, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Стевица Ђурпвић, редпвни прпфеспр ПМФ Нпви Сад 

 

3. ташка 

 

На предлпг Катедре за физику кпндензпванпг стаоа Избпрнп веће је дпнелп пдлуку да се 

распище кпнкурс за избпр једнпг дпцента и једнпг наставника за ужу наушну пбласт Физика 

кпндензпване материје.  

Кпмисије: др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Јаблан Дпјчилпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Зпран Ппппвић, научни саветник ИФ 

  и 

др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Зпран Ппппвић, научни саветник ИФ 

 

4. ташка 

 

Ппвпдпм предлпга Катедре за ппщте курсеве физике на II гпдини и Катедре за физику атпма, 

мплекула, јпнизпваних гаспва, плазме и квантну пптику у вези са расписиваоем кпнкурса за избпр 

једнпг асистента за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме, развила се дискусија у 

кпјпј је ушествпвалп вище шланпва Већа. Расправа се впдила пкп неслагаоа ппјединих шланпва 

Већа пкп питаоа да ли је пптребнп бирати асистенте или је дпвпљнп да рашунске и 

експерименталне вежбе извпде студенти дпктпрских студија Факултета. Накпн гласаоа, са 39 

гласпва ЗА и 9 УЗДРЖАНИХ гласпва, дпнета је пдлука да се распище кпнкурс за избпр једнпг 

асистента за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме. 
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Кпмисија:  др Милпрад Кураица, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Наташа Недељкпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Радпмир Кпбиларпв, редпвни прпфеспр ПМФ Нпви Сад 

 

5. ташка 

 

Ппкренут је ппступак за избпр у зваое истраживаш сарадник и тп:  

a) САШЕ ДМИТРПВИЋА  

Кпмисија:  др Иванка Милпшевић, редпвни прпфеспр ФФ 

др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ 

 

b) НАТАШЕ ЛАЗИЋ 

Кпмисија:  др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

др Татјана Вукпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

др Ђпрђе Спаспјевић, ванредни прпфеспр ФФ 

 

Наставнп-наушнп веће 

 

6. ташка 

 

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

израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за:  

 

a) ВЕСНУ БЕРЕЦ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „ЈПНСКП-АТПМСКA КВАНТНА КПРЕЛАЦИЈА МЕШАНИХ СТАОА БАЗИРАНA НА 

ЕФЕКТУ СУПЕРФПКУСИРАОА – ПРПЦЕСИРАОЕ СПИНСКПГ КУБИТА У СИЛИЦИЈУМУ“ 

Ментпр:  др Мирпљуб Дугић, редпвни прпфеспр ПМФ у Крагујевцу 

 

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

називпм: „ППТИЧКА СВПЈСТВА НАНПКРИСТАЛА ЦЕРИЈУМ ДИПКСИДА ДППИРАНИХ 3d И 4f 

ЕЛЕМЕНТИМА“ 

Ментпр:  др Зпрана Дпхчевић-Митрпвић, научни саветник ИФ 

 

7. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:  

 

a) ПРЕДРАГА ИСКРЕНПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „КПРЕКЦИЈА СИСТЕМАТСКЕ ГРЕШКЕ САМПЗАГРЕВАОА У ДИПДНПЈ 

ТЕРМПМЕТРИЈИ“ 
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Кпмисија: др Милпрад Кураица, ванредни прпфеспр ФФ 

др Иван Белча, ванредни прпфеспр ФФ 

др Јаблан Дпјчилпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

др Зпран Ђурић, редпвни прпфеспр ЕТФ 

 

b) ABOALQASIM-a ALQAT-а, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF 

HEXAGONAL YTTRIUM MANGANITE“ 

Кпмисија: др Јпван Блануша, виши научни сарадник ИНН „Винча“ 

др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ 

др Впјислав Спаспјевић, научни саветник ИНН „Винча“ 

 

c) ЈЕЛЕНЕ МАЉКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „АПСПЛУТНИ ПРЕСЕЦИ ЗА РАСЕЈАОЕ ЕЛЕКТРПНА НА ПРГАНСКИМ МПЛЕКУЛИМА 

РЕЛЕВАНТНИМ ЗА ГРАЂУ БИПЛПШКИХ МАКРПМПЛЕКУЛА“ 

Кпмисија: др Александар Милпсављевић, научни сарадник ИФ 

др Братислав Маринкпвић, научни саветник ИФ 

др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ 

др Гпран Пппарић, ванредни прпфеспр ФФ 

 

8. ташка 

 

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

за пдбрану дисертације за:  

 

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

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

Кпмисија:  др Зпран Ђурић, научни саветник Инст. техн. наука САНУ 

др Љубиша Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

др Стеван Стпјадинпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

 

b) МИЛАНА РАДПОИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „ELECTROMAGNETICALLY INDUCED COHERENT EFFECTS IN LASER EXCITED RAMAN 

RESONANCES IN RUBIDIUM VAPOR“ (ЕЛЕКТРПМАГНЕТСКИ ИНДУКПВАНИ КПХЕРЕНТНИ 

ЕФЕКТИ У ЛАСЕРСКИ ППБУЂИВАНИМ РАМАНПВИМ РЕЗПНАНЦАМА У ПАРАМА 

РУБИДИЈУМА) 

Кпмисија: др Бранислав Јеленкпвић, научни саветник ИФ 

др Милпрад Кураица, ванредни прпфеспр ФФ 

др Братислав Обрадпвић, дпцент ФФ 

др Гпран Пппарић, ванредни прпфеспр ФФ 
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др Душан Арсенпвић, научни раветник ИФ 

 

9. ташка 

 

Усвпјен је извещтај кпмисије за преглед и пцену магистарске тезе и пдређена кпмисија за 

пдбрану тезе за:  

a) ДУШАНА БРАНКПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап магистарску тезу ппд 

називпм: „ИНТЕРФЕРЕНЦИПНИ ЕФЕКАТ ИЗМЕЂУ СУПЕРПАРАМАГНЕТНИХ И КПРЕЛИСАНИХ 

МПМЕНАТА СПИНСКПГ СТАКЛА У СИСТЕМУ ДИСПЕРГПВАНИХ Cп3П4 НАНПКРИСТАЛИТА“ 

Кпмисија: др Бранка Бабић-Стпјић, научни саветник ИНН „Винча“ 

др Лазар Нпвакпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

др Ђпрђе Спаспјевић, ванредни прпфеспр ФФ 

 

10. ташка 

 

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

пдбрану рада за:  

 

a) БПЖИДАРА ПЕРПВАНПВИЋА, апсплвента метепрплпгије, кпји је пријавип диплпмски рад 

ппд називпм: „ЛПЦИРАОЕ ИЗВПРА ЗАГАЂЕОА КПРИШЋЕОЕМ МЕТПДА ИНВЕРЗНПГ 

МПДЕЛИРАОА“ 

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

др Драгана Вујпвић, дпцент ФФ 

др Катарина Вељпвић, асистент ФФ 

 

b) ЈЕЛЕНУ ПЕТРПВ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: 

„ПРПГНПЗИРАОЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЛАЖНПСТИ ТЛА ВИШЕСЛПЈНИМ МПДЕЛПМ“ 

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

др Владимир Ђурђевић, дпцент ФФ 

др Катарина Вељпвић, асистент ФФ 

 

c) ДЕЈАНА МИЛАДИНПВИЋА, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпји је 

пријавип диплпмски рад ппд називпм: „ПДАБРАНИ ДЕМПНСТРАЦИПНИ ПГЛЕДИ ИЗ 

ГЕПМЕТРИЈСКЕ ППТИКЕ ЗА ПСНПВНУ ШКПЛУ“ 

Кпмисија: др Андријана Жекић, дпцент ФФ, рукпвпдилац рада 

др Мићп Митрпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

мр Саша Ивкпвић, асистент ФФ 
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11. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је дпнелп пдлуку да се асистентима кпји су у перипду пд претхпднпг 

избпра у зваое стекли наушни степен дпктпра наука прпдужи радни пднпс у зваоу асистента 

на јпщ гпдину дана. Радни пднпс је прпдужен:  

a) др ДУШКУ ЛАТАСУ 

b) др СЛАВИЦИ МАЛЕТИЋ 

c) др ЗПРИЦИ ППППВИЋ 

 

12. ташка 

 

У вези са захтевпм Прирпднп-математишкпг факултета Универзитета у Крагујевцу Наставнп-

наушнп веће Физишкпг факултета је ДАЛП САГЛАСНПСТ на ангажпваое у настави прпф. др НАТАШЕ 

НЕДЕЉКПВИЋ за предмет Структура атпма и мплекула.  

 

13. ташка 

 

Декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјшилпвић прпшитап је извпд из Статута Факултета дпнетпг 

2011. гпдине, пп кпме је пптребнп именпвати сталне кпмисије за праћеое и унапређиваое 

квалитета рада и наставе на Факултету. С пбзирпм да се приближава рпк за предају дпкумената п 

сампвреднпваоу, а некпликп месеци касније следи и пбавеза реакредитације Факултета, 

пптребнп је именпвати Кпмисију за пбезбеђиваое и унапређиваое квалитета (кпју шини 6 шланпва 

из редпва наставнпг пспбља, 1 шлан из редпва ненаставнпг пспбља и 2 студента Факултета), кап и 

Кпмисију за пбезбеђиваое и унапређиваое квалитета наставе (4 шлана из редпва наставнпг 

пспбља и 1 студент) кпја би била саставни деп веће Кпмисије за акредитацију.  

Ппсле дискусије у кпјпј је ушествпвалп вище шланпва Већа, а кпја се тицала састава Кпмисије за 

акредитацију, пднпснп именпваоа кппрдинатпра смерпва, Наставнп-наушнп веће је пдлуку п 

именпваоу шланпва Кпмисије за акредитацију и Кпмисије за праћеое квалитета наставе  

пдлпжилп за наредну седницу Већа, накпн щтп катедре изнесу свпје предлпге.  

Затим је именпвана Кпмисија за пбезбеђиваое и унапређиваое квалитета рада Факултета у 

саставу:  

прпф. др Наташа Недељкпвић 

прпф. др Срђан Буквић 

прпф. др Гпран Пппарић 

дпц. др Бпжидар Никплић 

прпф. др Бећкп Касалица 

прпф. др Лазар Лазић 

Лелица Вукпвић-Радпш, секретар 

Маркп Лпнчар, студент Ц смера 

Инес Скпкп, студент метепрплпгије 
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14. ташка 

 

Питаоа наставе 

Прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјшинпвић замплип је наставнике да записнике п 

пдржаним испитима предају на време, с пбзирпм да ће унпс пцена бити блпкиран 15 дана накпн 

заврщетка пдређенпг испитнпг рпка.  

Наставнп-наушнп веће је ппдржалп предлпг да Мирпслава Ппппвпвића, кпји је на службенпм 

пдсуству, на вежбама замени Мирјана Впјнпвић.  

 

Питаоа науке 

Прпдекан за науку прпф. др Маја Бурић пбавестила је шланпве Већа да је заврщен план рада 

Факултета кап наушнп-истраживашке устанпве. Акредитација Факултета кап наушне устанпве је 

предуслпв за акредитацију кап виспкп-пбразпвне устанпве.  

На састанку прпщиренпг ректпрскпг кплегијума се расправљалп п примедбама на Минималне 

услпве за избпр у наушна зваоа. Физишки факултет је такпђе дпставип свпје примедбе, щтп су 

ушинили и брпјни други факултети Бепградскпг универзитета, те ће, пбзирпм на кплишину и 

пзбиљнпст примедаба, Универзитет најверпватније изаћи са мищљеоем да цеп текст правилника 

п Минималним услпвима треба пдбацити, ппщтп га није мпгуће ппправити ни усвајаоем 

примедби.  

Прпдекан за науку је такпђе пбавестила шланпве Већа да ће у летоем семестру пве щкплске 

гпдине, ташније 1. марта, ппшети настава на 4 курса дпктпрских студија физике.  

 

15. ташка  

 

Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћенп пдсуствп наставницима Физишкпг факултета и тп:  

a) прпф. др Јпвану Пузпвићу у перипду пд 26. дп 28. фебруара 2013. гпдине ради 

студијскпг бправка на Институту за нуклеарна истраживаоа у Дармстаду, Немашка 

b) прпф. др Петру Ачићу у перипду пд 14. дп 17. марта 2013. гпдине ради састанка RECFA 

у Паризу, Француска 

c) прпф. др Зпрану Радпвићу у перипду пд 17. марта дп 1. априла 2013. гпдине ради 

ушещћа на међунарпднпј кпнференцији “March Meeting of APS” кпја ће се пдржати у 

Балтимпру, САД 

 

16. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је усвпјилп извещтај са службенпг путпваоа прпф. др Владимира 

Милпсављевића кпји је у перипду пд 21. јануара дп 20. фебруара 2013. гпдине бправип на 

Универзитету у Даблину, Ирска.  
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17. ташка 

 

Декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјшилпвић уппзнап је шланпве Већа са дпписпм кпји су 

Наставнп-наушнпм већу упутили прпф. др Натаща Недељкпвић, прпф. др Љубища Зекпвић, прпф. 

др Зпран Радпвић и прпф. др Млађен Ћурић. У дппису се предлаже Већу да пдпбри декану да на 

предлпг пдређене катедре сам пдпбрава прпдужеое раднпг пднпса дп 3 гпдине редпвним 

прпфесприма кпји су стекли услпв за пензију, уместп да Наставнп-наушнп веће дпнпси пдлуке п 

ппјединашним захтевима за прпдужеое.  Ппсле краће дискусије у кпјпј је ушествпвалп некпликп 

шланпва Већа, и гласаоа, са 13 гласпва ЗА, 1 гласпм ПРПТИВ и 36 УЗДРЖАНИХ гласпва, Наставнп-

наушнп веће НИЈЕ ПРИХВАТИЛП пву иницијативу.  

Наставнп-наушнп веће је ппдржалп пдржаваое скупа „CERN NA61/SHINE Collaboration Meeting“ 

кпји ће се пдржати у перипду пд 3. дп 7. јула 2013. гпдине у Бепграду.  

Прпф. др Јаблан Дпјшилпвић је пбавестип шланпве Већа да је правна служба Универзитета у 

Бепграду пдгпвприла на дппис кпји је Физишки факултет упутип Универзитету и пмбудсману, а у 

вези са нашинпм гласаоа приликпм избпра у зваое наставника. У свпм пдгпвпру правна служба 

Универзитета упућује Факултет да нашин рада и избпра у зваое прганизује у складу са Статутпм и 

другим ппщтим актима Факултета.  

 

Седница је заврщена у 13:05 шаспва. 

  

 

Бепград, 1.3.2013.      ДЕКАН ФИЗИЧКПГ ФАКУЛТЕТА  
        Прпф. др Јаблан Дпјшилпвић, с.р 


