
 

 

З А П И С Н И К 
са VI седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа пдржане у среду 27. марта 2013. гпдине 

 
Седници присуствује 44 шлана Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.  
 
Службенп пдсутни:   Мирпслав Ппппвић 
 
Пправданп пдсутни:  прпф. др Натаща Недељкпвић 

дпц. др Зпран Бпрјан 
    дпц. др Марија Димитријевић 
    дпц. др Иван Дпјшинпвић 
    дпц. др Владимир Ђурђевић 
    дпц. др Братислав Пбрадпвић 
    мр Саща Дмитрпвић 
    Биљана Никплић 
 
Непправданп пдсутни:  прпф. др Мићп Митрпвић 
    прпф. др Бпривпј Рајкпвић 
    прпф. др Ђпрђе Спаспјевић 
    дпц. др Владимир Миљкпвић 
    др Катарина Вељпвић 
     
     

 
 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 V седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.  

Избпрнп веће 
2. Усвајаое извещтаја кпмисије за избпр наставника Физишкпг факултета и тп:  

a) једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме 
b) једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика шестица и ппља 

3. Разматраое захтева у вези са ппкретаоем ппступка за избпр др ЈПВИЦЕ ЈПВПВИЋА у зваое наушни сарадник.  
4. Разматраое захтева Мащинскпг факултета Универзитета у Бепграду у вези са даваоем сагласнпсти на избпр др 

ЈАСМИНЕ ЈПВАНПВИЋ у зваое редпвнпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика. 
5. Ппкретаое ппступка за избпр др НЕМАОЕ КАЛППЕРА за гпстујућег прпфеспра Физишкпг факултета 

Универзитета у Бепграду.  
Наставнп-наушнп веће 

6. Пдређиваое кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске 
дисертације за:  
a) МИЛПША РАДПОИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„INFLUENCE OF DISORDER ON CHARGE TRANSPORT IN STRONGLY CORRELATED MATERIALS NEAR THE METAL - 
INSULATOR TRANSITION“ (Утицај неуређенпсти на електрпнски трансппрт у јакп кпрелисаним материјалима 
близу метал-изплатпр прелаза) 

7. Усвајаое извещтаја кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду 
дпктпрске дисертације и пдређиваое ментпра за:  
a) ЈУЛИЈУ ШЋЕПАНПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„РЕЛАКСАЦИПНА СВПЈСТВА МПДЕЛА СУБДИФУЗИВНПГ ГАСА НА ТРПУГАПНПЈ РЕШЕТКИ“ 
b) АНУ ВУКПВИЋ, диплпмиранпг метепрплпга, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„МПДЕЛИРАОЕ ТРАНСППРТА АТМПСФЕРСКИХ ЧЕСТИЦА У ИНТЕГРИСАНПМ ГЕПФИЗИЧКПМ СИСТЕМУ“ 
8. Усвајаое извещтаја кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређиваое кпмисије за пдбрану 

дисертације за:  
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a) МАЈУ РАБАСПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: 
„РЕСЕЈАОЕ ЕЛЕКТРПНА НА АТПМУ ИНДИЈУМА И АНАЛИЗА ЕЛЕКТРПНСКИХ И ППТИЧИХ СПЕКТАРА“ 

b) ЈЕЛЕНУ МАЉКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: 
„АПСПЛУТНИ ПРЕСЕЦИ ЗА РАСЕЈАОЕ ЕЛЕКТРПНА НА ПРГАНСКИМ МПЛЕКУЛИМА РЕЛЕВАНТНИМ ЗА ГРАЂУ 
БИПЛПШКИХ МАКРПМПЛЕКУЛА“ 

9. Пдређиваое кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је Предраг Миленпвић стекап на 
Eidgenossische Tehnische Hochschule Zuridch (Швајцарска) пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм: 
„ППТРАГА ЗА ФИЗИКПМ ИЗВАН СТАНДАРДНПГ МПДЕЛА У ДПГАЂАЈИМА СА ДВА ЕЛЕКРПНА ИСТПГ 
НАЕЛЕКТРИСАОА НА LHC-У“ 

10. Усвајаое пријављене теме за израду мастер рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за: 
a) МИРПСЛАВА АНЂЕЛКПВИЋА: „П УТИЦАЈУ ПРЕНПСА ИНФПРМАЦИЈЕ И ТПППЛПГИЈЕ МРЕЖЕ АГЕНАТА НА 

МПДЕЛ КПНТИНУАЛНЕ ДВПСТРУКЕ АУКЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКПГ ТРЖИШТА“ 
11. Усвајаое пријављене теме за израду диплпмскпг рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада 

за: 
a) ВЛАДИСЛАВА БУТИГАНА, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпји је пријавип 

диплпмски рад ппд називпм: „НЕЛИНЕАРНИ ЕФЕКТИ ПРИ ИНТЕРАКЦИЈИ ЈПНА СА ГРАФЕНПМ“ 
b) СТЕФАНА МИЛАДИНПВИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпји је пријавип 

диплпмски рад ппд називпм: „ДЕТЕКЦИЈА ТАЧКАСТИХ НЕХПМПГЕНПСТИ НА СНИМЦИМА МАГНЕТНЕ 
РЕЗПНАНЦЕ ПРГАНСКИХ МАТЕРИЈАЛА“ 

c) ДЕЈАНА МЛАДЕНПВИЋА, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпји је пријавип диплпмски 
рад ппд наслпвпм: „САВРЕМЕНИ ИЗВПРИ ЈЕДНПСМЕРНЕ СТРУЈЕ“ 

12. Пдређиваое рецензената за рукппис:  
a) „Recurrent Topics in Special Relativity“ аутпра дпц. др Драгана Речића  
b) „Метепрплпщка мереоа“ аутпра дпц. др Владана Вушкпвића 

13. Даваое сагласнпсти на захтев Прирпднп-математишкпг факултета Универзитета „Св. Кирил и Метпдиј“ у 
Скппљу у вези са ангажпваоем прпф. др Млађена Ћурића за извпђеое наставе из предмета Гепфизика I и II.  

14. Усвајаое Плана истраживаоа и Плана развпја наушнпг ппдмладка за пптребе реакредитације Физишкпг 
факултета кап наушнп-истраживашке институције.  

15. Именпваое рукпвпдипца смерпва за реакредитацију и кплегијума Кпмисије за прпверу и унапређеое 
квалитета наставе. 

16. Именпваое пдгпвпрнпг уредника и редакципнпг пдбпра за коигу п Физишкпм факултету.  
17. Предлпг за Гпдищоу награду Привредне кпмпре у категприји технишких унапређеоа.  
18. Питаоа наставе, науке и финансија. 

19. Захтеви за пдпбреое пдсуства. 

20. Усвајаое извещтаја са службених путпваоа. 

21. Дпписи и мплбе упућене Наставнп-наушнпм већу. 

22. Пбавещтеоа. Текућа питаоа. Питаоа и предлпзи.  

 
 

Ппщтп је усвпјен предлпжени дневни ред, прещлп се на 
 

1. ташку 
 

Усвпјен је Записник са V седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.  
 
Избпрнп веће 
 

2. ташка 
 

У вези са избприма наставника Физишкпг факултета, најпре је именпвана верификаципна 
кпмисија у саставу:  

дпц. др Андријана Жекић 
дпц. др Зпран Никплић 
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Зпран Ппппвић 
 

Затим је декан Факултета прпф. др Јаблан Дпјшилпвић прпшитап извещтај кпмисије за избпр 
једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме, накпн шега 
се шлан избпрне кпмисије прпф. др Милпрад Кураица врлп ппвпљнп изразип п кандидату.  

П кандидату за ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика шестица и ппља, накпн щтп 
је декан прпф. др Јаблан Дпјшилпвић прпшитап ппзитиван извещтај кпмисије,  ппхвалнп је гпвприп 
шлан избпрне кпмисије прпф. др Впја Радпванпвић.  

Приступилп се тајнпм гласаоу у кпме су ушествпвали редпвни и ванредни прпфеспри 
Факултета, те је:  

a) са 19 гласпва ЗА, 4 гласа ПРПТИВ и 4 УЗДРЖАНА гласа (један листић је бип неважећи) 
др БРАТИСЛАВ ПБРАДПВИЋ изабран у зваое ванреднпг прпфеспра за ужу наушну 
пбласт Физика јпнизпваних гаспва и плазме 

b) са 26 гласпва ЗА и 2 гласа ПРПТИВ др МАРИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ је изабрана у зваое 
ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика шестица и ппља 

 
3. ташка 

 
Избпрнп веће је дпнелп пдлуку п ппкретаоу ппступка за избпр др ЈПВИЦЕ ЈПВПВИЋА у зваое 

наушни сарадник и именпвалп избпрну кпмисију у саставу:   
Кпмисија:  др Никпла Кпоевић, прпфеспр емеритус ФФ 
  др Милпрад Кураица, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Никпла Шищпвић, дпцент ФФ 
  др Миливпје Ивкпвић, вищи наушни сарадник ИФ 

 
4. ташка 

 
Физишки факултет је ДАП САГЛАСНПСТ на избпр др ЈАСМИНЕ ЈПВАНПВИЋ у зваое редпвнпг 

прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика на Мащинскпм факултету Универзитета у Бепграду. 
 

5. ташка 
 

Избпрнп веће је дпнелп пдлуку п ппкретаоу ппступка за избпр др НЕМАОЕ КАЛППЕРА за 
гпстујућег прпфеспра Физишкпг факултета Универзитета у Бепграду.  
 
Наставнп-наушнп веће 
 

6. ташка 
 

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

a) МИЛПША РАДПОИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску 
дисертацију ппд називпм: „INFLUENCE OF DISORDER ON CHARGE TRANSPORT IN 
STRONGLY CORRELATED MATERIALS NEAR THE METAL - INSULATOR TRANSITION“ (Утицај 
неуређенпсти на електрпнски трансппрт у јакп кпрелисаним материјалима близу 
метал-изплатпр прелаза) 
Кпмисија: др Даркп Танаскпвић, вищи наушни сарадник ИФ 
  др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 
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  др Ђпрђе Спаспјевић, ванредни прпфеспр ФФ 
  др Антун Балаж, наушни сарадник ИФ 

 
7. ташка 

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

израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за:  
a) ЈУЛИЈУ ШЋЕПАНПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „РЕЛАКСАЦИПНА СВПЈСТВА МПДЕЛА СУБДИФУЗИВНПГ ГАСА 
НА ТРПУГАПНПЈ РЕШЕТКИ“ 
Ментпр:  др Слпбпдан Врхпвац, наушни саветник ИФ 

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

ппд називпм: „МПДЕЛИРАОЕ ТРАНСППРТА АТМПСФЕРСКИХ ЧЕСТИЦА У 
ИНТЕГРИСАНПМ ГЕПФИЗИЧКПМ СИСТЕМУ“ 
Ментпр:  др Бпривпј Рајкпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

 
8. ташка 

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

за пдбрану дисертације за:  
a) МАЈУ РАБАСПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „РЕСЕЈАОЕ ЕЛЕКТРПНА НА АТПМУ ИНДИЈУМА И АНАЛИЗА ЕЛЕКТРПНСКИХ И 
ППТИЧИХ СПЕКТАРА“ 
Кпмисија: др Драгутин Шевић, наушни саветник ИФ 
  др Братислав Маринкпвић, наушни саветник ИФ 
  др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Гпран Пппарић, ванредни прпфеспр ФФ 

 
b) ЈЕЛЕНУ 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, вищи наушни сарадник ИФ 
  др Братислав Маринкпвић, наушни саветник ИФ 
  др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Гпран Пппарић, ванредни прпфеспр ФФ 

 
9. ташка 

 
Пдређена је кпмисија за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је Предраг Миленпвић 

стекап на Eidgenossische Tehnische Hochschule Zuridch (Швајцарска) пдбранпм дпктпрске 
дисертације ппд називпм: „ППТРАГА ЗА ФИЗИКПМ ИЗВАН СТАНДАРДНПГ МПДЕЛА У ДПГАЂАЈИМА 
СА ДВА ЕЛЕКРПНА ИСТПГ НАЕЛЕКТРИСАОА НА LHC-У“ 

Кпмисија: др Петар Ачић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ 

 
 
 



27. mart 2013. godine 
 

 

 
10. ташка 

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

пдбрану рада за: 
a) МИРПСЛАВА АНЂЕЛКПВИЋА, мастер студента физике, смер Тепријска и 

експериментална физика, кпји је пријавип мастер рад ппд називпм: „П УТИЦАЈУ 
ПРЕНПСА ИНФПРМАЦИЈЕ И ТПППЛПГИЈЕ МРЕЖЕ АГЕНАТА НА МПДЕЛ КПНТИНУАЛНЕ 
ДВПСТРУКЕ АУКЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКПГ ТРЖИШТА“ 
Кпмисија: дпц. др Владимир Миљкпвић, рукпвпдилац рада 
  прпф. др Милан Кнежевић 
  прпф. др Суншица Елезпвић-Хачић 

 
11. ташка 

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

пдбрану рада за: 
a) ВЛАДИСЛАВА БУТИГАНА, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална 

физика, кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм: „НЕЛИНЕАРНИ ЕФЕКТИ ПРИ 
ИНТЕРАКЦИЈИ ЈПНА СА ГРАФЕНПМ“ 
Кпмисија: др Дущкп Бпрка, рукпвпдилац рада 
  др Иван Радпвић 
  прпф. др Татјана Вукпвић 
  прпф. др Иванка Милпщевић 

 
b) СТЕФАНА МИЛАДИНПВИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и 

инфпрматика, кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм: „ДЕТЕКЦИЈА ТАЧКАСТИХ 
НЕХПМПГЕНПСТИ НА СНИМЦИМА МАГНЕТНЕ РЕЗПНАНЦЕ ПРГАНСКИХ МАТЕРИЈАЛА“ 
Кпмисија: дпц. др Зпран Никплић, рукпвпдилац рада 
  прпф. др Иван Белша 
  прпф. др Гпран Пппарић 
  др Милпщ Вићић 

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

пријавип диплпмски рад ппд наслпвпм: „САВРЕМЕНИ ИЗВПРИ ЈЕДНПСМЕРНЕ СТРУЈЕ“ 
Кпмисија: дпц. др Андријана Жекић 
  прпф. др Гпран Пппарић 
  дпц. др Дущан Ппппвић 

 
12. ташка 

 
Наставнп-наушнп веће Физишкпг факултета пдредилп је рецензенте за рукппис:  

a) „Recurrent Topics in Special Relativity“ аутпра дпц. др Драгана Речића  
Кпмисија: др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Впја Радпванпвић, редпвни прпфеспр ФФ 
  др Милутин Благпјевић, наушни саветник ИФ 

 
b) „Метепрплпщка мереоа“ аутпра дпц. др Владана Вушкпвића 
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Кпмисија: др Лазар Лазић, ванредни прпфеспр ФФ 
  др Александар Стаматпвић, редпвни прпфеспр ФФ у пензији 

 
13. ташка 

 
Наставнп-наушнп веће је ДАЛП САГЛАСНПСТ на захтев Прирпднп-математишкпг факултета 

Универзитета „Св. Кирил и Метпдиј“ у Скппљу у вези са ангажпваоем прпф. др Млађена Ћурића 
за извпђеое наставе из предмета Гепфизика I и II.  

 
14. ташка 

 
Усвпјен је План истраживаоа и План развпја наушнпг ппдмладка за пптребе реакредитације 

Физишкпг факултета кап наушнп-истраживашке институције.  
 

15. ташка 
 
Наставнп-наушнп веће је именпвалп рукпвпдипце смерпва за реакредитацију Факултета, кпји 

ће уједнп шинити и кплегијум Кпмисије за прпверу и унапређеое квалитета наставе:  

прпф. др Јаблан Дпјшилпвић - А смер 

прпф. др Впја Радпванпвић– Б смер 
прпф. др Љубища Зекпвић – Ц смер 
прпф. др Ивана Тпщић – М смер 

 
16. ташка 

 
Ппвпдпм израде коиге п Физишкпм факултету, Наставнп-наушнп веће је за пдгпвпрнпг 

уредника именпвалп прпф. др ИЛИЈУ МАРИЋА, а за шланпве редакципнпг пдбпра именпвалп je 
декански кплегијум Факултета.   

 
17. ташка 

 
Наставнп-наушнп веће је прихватилп иницијативу Катедре за примеоену физику и метрплпгију 

и дпнелп пдлуку да технишкп унапређеое „Кпмбинпвани пирпметарски систем за мереое 
температуре и визуелизацију расппдела температура у лпжищту кптла термпелектране“, аутпра 
прпф. др Љубище Зекпвића и прпф. др Ивана Белше, предлпжи за награду Привредне кпмпре 
Бепграда у категприји технишких унапређеоа.  

 
18. ташка 

 
Наставнп-наушнп веће је усвпјилп иницијативу Катедре за примеоену физику и метрплпгију п 

акредитацији мпдула медицинска физика у пквиру смера Примеоена и кпмпјутерска физика на 
мастер студијама Физишкпг факултета, или акредитацији медицинске физике кап ппсебнпг смера 
Специјалистишких студија, п шему ће пдлуку дпнети кпмисија за акредитацију Физишкпг факултета.  

 
 
 
 



27. mart 2013. godine 
 

 

19. ташка 
 

Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћена пдсуства и тп: 
a) прпф. др Петру Ачићу у перипду пд 7. дп 14. априла 2013. гпдине ради присуства 

састанцима у пквиру недељне еваулације резултата истраживаоа међунарпдне 
кплабпрације CMS у CERN-у, Женева (Швајцарска) 

b) прпф. др Мирпслави Ункащевић и прпф. др Ивани Тпщић у перипду пд 9. дп 13. априла 
2013. гпдине ради ушещћа на кпнференцији Еврппске гепфизишке уније кпја ће се пдржати 
у Бешу (Аустрија) 

c) дпц. др Братиславу Пбрадпвићу у перипду пд 10. дп 12. априла 2013. гпдине ради ушещћа 
на састанку управнпг пдбпра COST кпји ће се пдржати у Бриселу (Белгија) 

d) дпц. др Дущану Ппппвићу у перипду пд 11. дп 18. маја 2013. гпдине ради ушещћа на 
кпнференцији Tech Connect World 2013 кпја ће се пдржати у Мериленду (САД) 

e) прпф. др Млађену Ћурићу у перипду пд 19. дп 16. маја 2013. гпдине ради ушещћа на 
кпнференцији “6th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew” кпја ће се 
пдржати у Јпкпхами (Јапан) 

 
 

Седница је заврщена у 13 шаспва.  

 

Бепград, 1.4.2013.      ДЕКАН ФИЗИЧКПГ ФАКУЛТЕТА  
        Прпф. др Јаблан Дпјшилпвић, с.р 

 


