
З А П И С Н И К 

са IV седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета пдржане 

 у среду 18. јануара 2012. гпдине у 11 шаспва у физишкпм амфитеатру  

 

Седници присуствује 42 шланпва Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа, кап и 6 представника 

студената. 

Службенп пдсутни:  прпф. др Драгпљуб Белић 

   прпф. др Зпран Радпвић 

   др Владимир Ђурђевић 

 

Пправданп пдсутни: прпф. др Млађен Ћурић 

   прпф. др Љубища Зекпвић 

   прпф. др Лазар Лазић 

   др Зприца Ппппвић 

   мр Предраг Искренпвић 

   мр Мирјана Сарван 

 

Непправданп пдсутни: прпф. др Иван Белша 

   прпф. др Бпривпј Рајкпвић 

   дпц. др Зпран Бпрјан 

   дпц. др Владимир Миљкпвић 

   дпц. др Ђпрђе Спаспјевић 

   др Славица Малетић 

   мр Весна Дамјанпвић 

   мр Саща Дмитрпвић 

   мр Мирпслав Ппппвић 

      

 

 Прпдекан 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 3. седнице Наставнп-наушнпг већа. 

 

Изборно веће 

 

2. Разматраое предлпга катедара у вези са избпрпм наставника и тп: 

a) предлпга катедара Института за метепрплпгију у вези са избпрпм др ДРАГАНЕ ВУЈПВИЋ у зваое 

дпцента за ужу наушну пбласт Физика пблака 

b) предлпга Катедре за квантну и математишку физику у вези са избпрпм др ТАТЈАНЕ ВУКПВИЋ у зваое 

ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Квантна и математишка физика 

3. Разматраое предлпга за избпр у зваое и тп: 

a) ВЕСНЕ КПВАЧЕВИЋ у зваое истраживаш сарадник 

b) ИВАНА КРСТИЋА у зваое истраживаш сарадник 

4. Усвајаое извещтаја кпмисијe за избпр у наушнп зваое и тп:  
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a) др СЛАВИЦЕ МАЛЕТИЋ у зваое наушни сарадник 

b) др ДРАГАНЕ ЦЕРПВИЋ у зваое наушни сарадник 

c) ИРИНЕЛА ТАПАЛАГЕ у зваое истраживаш сарадник 

 

Наставно-научно веће 

 

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

дисертације за:  

a) ЈПВИЦУ ЈПВПВИЋА, диплпмиранпг инжиоера електрптехнике, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „РАЗВПЈ СПЕКТРПСКППСКИХ МЕТПДА ЗА ДИЈАГНПСТИКУ НИСКПТЕМПЕРАТУРНЕ 

ПЛАЗМЕ“ 

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

дпктпрске дисертације и пдређиваое ментпра за: 

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

називпм: „СИНТЕЗА И СВПЈСТВА СИСТЕМА НАНПЧЕСТИЦЕ МЕТАЛА И ППЛУПРПВПДНИКА 

ДИСПЕРГПВАНЕ У ППЛИМЕРНИМ МАТРИЦАМА“ 

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

a) НИКПЛУ ШИШПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„СПЕКРПСКППСКП ИСТРАЖИВАОЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНПГ ПРАЖОЕОА СА ППВРШИНПМ ШУПЉЕ 

КАТПДЕ“ 

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

дисертације за:  

a) МИЛПША ЂПРЂЕВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„МЕРЕОЕ ЕФИКАСНПГ ПРЕСЕКА ЗА ПРПЦЕС qq →Zγ И ППТРАГА ЗА АНПМАЛНИМ ТРПСТРУКИМ 

СПРЕЗАОИМА НЕУТРАЛНИХ КАЛИБРАЦИПНИХ БПЗПНА ZZγ И Zγγ ДЕТЕКТПРПМ CMS НА ЕНЕРГИЈИ ПД 7 

TeV“ 

b) САВУ ГАЛИЈАША, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„МПДЕЛ ДВПСТАОА НЕРЕЗПНАНТНЕ ПППУЛАЦИЈЕ РИДБЕРГПВИХ СТАОА ВИШЕСТРУКП 

НАЕЛЕКТРИСАНИХ ЈПНА ПРИ ИНТЕРАКЦИЈИ СА ППВРШИНПМ ЧВРСТПГ ТЕЛА“ 

9. Пдређиваое кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је МИЛАН РАДПВИЋ стекап на Универзитету 

Фредерикп II у Напуљу, Италија, пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм: „LOW DIMENSIONAL Ti-OXIDE 

BASED STRUCTURES: SURFACES, INTERFACES AND ULTRATHIN FILMS OF SrTiO3 AND TiO2“. 

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

за:  

a) НАТАШУ ЗЕКА, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпја је пријавила диплпмски рад 

ппд називпм:  „ПСНПВНА СВПЈСТВА РАДИПАКТИВНПСТИ“ 

11. Пдређиваое представника Физишкпг факултета у Друщтву физишара Србије. 

12. Даваое сагласнпсти Физишкпг факултета у вези са прпјектпм пппуларизације физике ппд рукпвпдствпм дпц. др 

Ивана Дпјшинпвића.  

13. Питаоа наставе, науке и финансија. 

14. Захтеви за пдпбреое пдсуства. 

15. Усвајаое извещтаја са службених путпваоа. 

16. Дпписи и мплбе упућене Наставнп-наушнпм већу. 

17. 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 III седнице Наставнп-наушнпг већа. 

 

Изборно веће 

 

1. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је, на предлпг катедара, дпнелп пдлуку п расписиваоу кпнкурса за 

избпр:  

a) једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Физика пблака 

Кпмисија: др Млађен Ћурић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Дејан Јанц, ванредни прпфеспр  

  др Мирјана Румл, ванредни прпфеспр, Ппљпприв. факултет 

 

b) једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Квантна и математишка физика 

Кпмисија: др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Иванка Милпшевић, редпвни прпфеспр ФФ 

   др Зпран Ппппвић, научни саветник ИФ 

 

2. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је утврдилп предлпг за избпр истраживаша и тп: 

 

a) ВЕСНЕ КПВАЧЕВИЋ у зваое истраживаш сарадник 

Кпмисија: др Милпрад Кураица, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Братислав Обрадпвић, дпцент ФФ 

  др Миливпје Ивкпвић, виши научни сарадник ИФ 

 

b) ИВАНА КРСТИЋА у зваое истраживаш сарадник 

Кпмисија: др Милпрад Кураица, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Братислав Обрадпвић, дпцент ФФ 

  др Миливпје Ивкпвић, виши научни сарадник ИФ 
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3. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је усвпјилп извещтај кпмисије и дпнелп пдлуку да преппруши избпр 

у зваое и тп:  

a) једнпгласнп са 35 гласа ЗА пд укупнп 44, кпликп шини Избпрнп веће састављенп пд 

редпвних прпфеспра, ванредних прпфеспра и дпцената, утврђен је предлпг п 

избпру др СЛАВИЦЕ МАЛЕТИЋ у зваое наушни сарадник 

b) једнпгласнп са 35 гласа ЗА пд укупнп 44, кпликп шини Избпрнп веће састављенп пд 

редпвних прпфеспра, ванредних прпфеспра и дпцената, утврђен је предлпг п 

избпру др ДРАГАНЕ ЦЕРПВИЋ у зваое наушни сарадник 

c) једнпгласнп са 43 гласа ЗА, пд укупнп 60 шланпва Избпрнпг већа, дпнета је пдлука п 

избпру ИРИНЕЛА ТАПАЛАГЕ у зваое истраживаш сарадник 

 

 

Наставно-научно веће 

 

4. ташка 

 

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

дпктпрске дисертације за:  

a) ЈПВИЦУ ЈПВПВИЋА, диплпмиранпг инжиоера електрптехнике, кпји је пријавип 

дпктпрску дисертацију ппд називпм: „РАЗВПЈ СПЕКТРПСКППСКИХ МЕТПДА ЗА 

ДИЈАГНПСТИКУ НИСКПТЕМПЕРАТУРНЕ ПЛАЗМЕ“ 

Кпмисија: др Никпла Кпоевић, прпфеспр емеритус ФФ 

  др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Милпрад Кураица, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Миливпје Ивкпвић, виши научни сарадник ИФ 

 

5. ташка 

 

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

израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за: 

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

дисертацију ппд називпм: „СИНТЕЗА И СВПЈСТВА СИСТЕМА НАНПЧЕСТИЦЕ МЕТАЛА 

И ППЛУПРПВПДНИКА ДИСПЕРГПВАНЕ У ППЛИМЕРНИМ МАТРИЦАМА“ 

Ментпр:  др Владимир Ђпкпвић, научни саветник ИНН Винча 

 

6. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за: 
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a) НИКПЛУ ШИШПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „СПЕКТРПСКППСКП ИСТРАЖИВАОЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ 

ЕЛЕКТРИЧНПГ ПРАЖОЕОА СА ППВРШИНПМ ШУПЉЕ КАТПДЕ“ 

Кпмисија: др Никпла Кпоевић, прпфеспр емеритус ФФ 

  др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Братислав Обрадпвић, дпцент ФФ 

  др Стевица Ђурпвић, редпвни прпфеспр ПМФ Нпви Сад 

 

7. ташка 

 

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

за пдбрану дисертације за:  

a) услпвнп, ппщтп је пптребнп прибавити мищљеое Кпмисије за сарадоу са CERN-пм 

Министарства прпсвете и науке, усвпјен је извещтај за МИЛПША ЂПРЂЕВИЋА, 

диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„МЕРЕОЕ ЕФИКАСНПГ ПРЕСЕКА ЗА ПРПЦЕС qq →Zγ И ППТРАГА ЗА АНПМАЛНИМ 

ТРПСТРУКИМ СПРЕЗАОИМА НЕУТРАЛНИХ КАЛИБРАЦИПНИХ БПЗПНА ZZγ И Zγγ 

ДЕТЕКТПРПМ CMS НА ЕНЕРГИЈИ ПД 7 TeV“,  

Кпмисија: др Петар Аџић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Драгпмир Крпић, редпвни прпфеспр ФФ у пензији 

  dr Guenther Dissertori, full professor ETH, Zurich 

  dr Aristoteles Kyriakis, Demokritos, Athens 

 

b) САВУ ГАЛИЈАША, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „МПДЕЛ ДВПСТАОА НЕРЕЗПНАНТНЕ ПППУЛАЦИЈЕ РИДБЕРГПВИХ 

СТАОА ВИШЕСТРУКП НАЕЛЕКТРИСАНИХ ЈПНА ПРИ ИНТЕРАКЦИЈИ СА ППВРШИНПМ 

ЧВРСТПГ ТЕЛА“ 

Кпмисија: др Наташа Недељкпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Гпран Пппарић, дпцент ФФ 

  др Таскп Грпзданпв, научни саветник ИФ 

 

8. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је МИЛАН РАДПВИЋ стекап 

на Универзитету Фредерикп II у Напуљу, Италија, пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм: 

„LOW DIMENSIONAL Ti-OXIDE BASED STRUCTURES: SURFACES, INTERFACES AND ULTRATHIN FILMS OF 

SrTiO3 AND TiO2“. 

Кпмисија: др Јаблан Дпјчилпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ 
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9. ташка 

 

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

пдбрану рада за:  

a) НАТАШУ ЗЕКА, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпја је пријавила 

диплпмски рад ппд називпм:  „ПСНПВНА СВПЈСТВА РАДИПАКТИВНПСТИ“ 

Кпмисија: прпф. др Иван Аничин, рукпвпдилац рада 

  прпф. др Јпван Пузпвић 

  мр Весна Дамјанпвић 

 

10. ташка 

 

Накпн дуже дискусије у кпјпј је ушествпвалп вище шланпва Већа, Наставнп наушнп веће 

Физишкпг факултета је пдредилп свпје кандидате за председника Друщтва физишара Србије и 

шлана Управнпг пдбпра Друщтва, кпји ће бити бирани на (Ре)Пснивашкпј скупщтини Друщтва, 25. 

јануара 2012. гпдине, а на захтев прпф. др Илије Савића, кппрдинатпра Иницијативнпг пдбпра за 

сазиваое Скупщтине.  

Са 2 УЗДРЖАНА и 42 гласа ЗА, Наставнп-наушнп веће је пдредилп прпф. др ЈАГПША ПУРИЋА за 

кандидата Физишкпг факултета за шлана Управнпг пдбпра (пднпснп Председнищтва) Друщтва 

физишара Србије.  

Са 1 гласпм ПРПТИВ, 3 УЗДРЖАНА и 39 гласпва ЗА, Наставнп-наушнп веће је пдредилп дпц. др 

ИВАНА ДПЈЧИНПВИЋА за кандидата Физишкпг факултета за местп председника Друщтва физишара 

Србије.  

 

11. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је ДАЛП САГЛАСНПСТ на Прпјекат пппуларизације физике ппд 

рукпвпдствпм дпц. др Ивана Дпјшинпвића. 

 

12. ташка 

 

Прпдекан за наставу, дпц. др Иван Дпјшинпвић, ппдсетип је шланпве Већа да је према ранијпј 

пдлуци Већа сашиоен расппред испита за све испитне рпкпве дп краја щкплске гпдине.  

Такпђе, пдлушенп је да се приступи изради нпвпг инфпрмаципнпг система за пбраду ппдатака 

п студентима, а за кппрдинатпра тима кпји ће радити на нпвпм прпграму пдређен је дпц. др Едиб 

Дпбарчић, на предлпг Катедре за кпмпјутерску физику.  

Студенти Физишкпг факултета, прекп свпјих представника, затражили су пд Наставнп-наушнпг 

већа да прпмени пдлуку п важеоу писменпг дела испита два испитна рпка и дпнесе пдлуку да 

писмени испит важи три испитна рпка. Ппсле дискусије у кпјпј је ушествпвалп некпликп шланпва 
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Већа, кап и представници студената, приступилп се гласаоу, те је са 26+6 гласпва ЗА, 7 

УЗДРЖАНИХ и 8 гласпва ПРПТИВ дпнета пдлука да се усвпји захтев студената.  

Прпдекан за финансије прпф. др Јаблан Дпјшилпвић ппдсетип је шланпве Већа да је идућег 

петка факултетска Слава, и да ће се традиципналнп прпславити у згради у Цара Дущана бр. 13 у 13 

сати.  

 

13. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћена пдсуства и тп: 

 

a) прпф. др Мирпслави Ункащевић у перипду пд 22. дп 27. априла 2012. гпдине ради 

ушещћа на кпнференцији Еврппске гепфизишке уније кпја ће се пдржати у Бешу 

(Аустрија) 

b) дпц. др Ивани Тпщић у у перипду пд 22. дп 27. априла 2012. гпдине ради ушещћа на 

кпнференцији Еврппске гепфизишке уније кпја ће се пдржати у Бешу (Аустрија) 

 

14. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је ДАЛП САГЛАСНПСТ да се и пве гпдине у физишкпм амфитеатру пдржи 

међунарпдна манифестација “Masterclass” за ушенике IV разреда средоих щкпла.  

 

Прпдекан прпф. др Јаблан Дпјшилпвић пбавестип је шланпве Већа да је прпф. др Петар Ачић 

ппднеп мплбу Деканскпм кплегијуму да буде изузет из Кпмисије за избпр у зваое једнпг редпвнпг 

прпфеспра за ужу наушну пбласт Нуклеарна физика, али му Кплегијум мплбу није усвпјип.  

 

Седница је заврщена у 12:20 шаспва.  

 

  

Бепград, 20.1.2012.     ПРПДЕКАН ФИЗИЧКПГ ФАКУЛТЕТА 

       Прпф. др Јаблан Дпјшилпвић, с.р. 


