
З А П И С Н И К 

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

у среду 23. нпвембра 2011. гпдине 

 

Седници присуствује 46  шланпва Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа. 

Пправданп пдсутни: прпф. др Ункащевић Мирпслава 

   др Дущкп Латас 

   др Зприца Ппппвић 

   др Драгана Вујпвић 

   мр Саща Ивкпвић 

 

Непправданп пдсутни: прпф. др Срђан Буквић 

   прпф. др Иванка Милпщевић 

   прпф. др Суншица Елезпвић-Хачић 

   прпф. др Бпривпј Рајкпвић 

   прпф. др Татјана Вукпвић 

   дпц. др Зпран Бпрјан 

   дпц. др Владимир Миљкпвић 

   дпц. др Братислав Пбрадпвић 

   дпц. др Дущан Ппппвић 

   мр Весна Дамјанпвић 

 

 Декан Факултета прпф. др Љубища Зекпвић птвприп је седницу у 11:20 шаспва и 

предлпжип следећи 

Д н е в н и   р е д 

1. Усвајаое записника са I седнице Наставнп-наушнпг и Избпрнпг већа у щкплскпј 2011/2012 гпдини.  

Изборно веће 

2. Разматраое предлпга вреднпваоа кплабпрацијских радпва при избпру у зваоа.  

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

a) Катедре за нуклеарну физику у вези са расписиваоем кпнкурса за избпр једнпг ванреднпг или редпвнпг 

прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика језгра и шестица и Кпмпјутерска физика  

b) Катедара института за Метепрплпгију у вези са расписиваоем кпнкурса за избпр једнпг ванреднпг 

прпфеспра за ужу наушну пбласт Синпптишка метепрплпгија  

c) Катедара института за Метепрплпгију у вези са расписиваоем кпнкурса за избпр једнпг ванреднпг 

прпфеспра за ужу наушну пбласт Климатплпгија, примеоена метепрплпгија и екплпгија  

d) Катедре за Квантну и математишку физику у вези са расписиваоем кпнкурса за избпр једнпг дпцента за 

ужу наушну пбласт Квантна и матемашка физика  

e) Катедре за кпмпјутерску физику у вези са расписиваоем кпнкурса за избпр једнпг дпцента за ужу наушну 

пбласт Примеоена физика  

f) Катедре за Квантну и математишку физику у вези са расписиваоем кпнкурса за избпр једнпг асистента за 

ужу наушну пбласт Квантна и матемашка физика  

4. Разматраое предлпга за избпр прпф. др Ласла Фпра за гпстујућег прпфеспра Физишкпг факулета. 
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5. Утврђиваое предлпга за избпр у наушна зваоа и тп:  

a) др Славице Малетић у зваое наушни сарадник 

b) др Драгане Церпвић у зваое наушни сарадник 

c) Иринела Тапалаге у зваое истраживаш приправник 

Наставно-научно веће 

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

дпктпрске дисертације и пдређиваое ментпра за:  

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

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

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

a) САОУ ЈАНИЋЕВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ДИНАМИКА ДВПДИМЕНЗИПНАЛНПГ ИЗИНГПВПГ МПДЕЛА У СЛУЧАЈНПМ ППЉУ“ 

b) 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“ 

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

дисертације за:  

a) НИКПЛУ ШКПРА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ПРПБПЈ И 

ФПРМИРАОЕ ГАСНИХ ПРАЖОЕОА ПД СТАНДАРДНИХ ДП МИКРПСКППСКИХ ДИМЕНЗИЈА“ 

b) ИВАНУ ВИДАНПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„НУМЕРИЧКП ПРПУЧАВАОЕ КВАНТНИХ ГАСПВА НА НИСКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА (NUMERICAL STUDY OF 

QUANTUM GASES AT LOW TEMPERATURES)“ 

c) ДЕЈАНА ЈПКПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ДЕТЕКЦИЈА И СПЕКТРПСКППИЈА МИПНА ИЗ КПСМИЧКПГ ЗРАЧЕОА ПЛАСТИЧНИМ СЦИНТИЛАЦИПНИМ 

ДЕТЕКТПРИМА“ 

d) РАДПМИРА БАОАНЦА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ВРЕМЕНСКИ ПРПМЕНЉИВЕ КПМППНЕНТЕ ФПНА У НИСКПФПНСКПЈ ППДЗЕМНПЈ ЛАБПРАТПРИЈИ“ 

9. Пдређиваое кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је ЧЕДПМИР ПЕТРПВИЋ стекап на Florida 

State University, Талахаси (САД), пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм: „ON THE ABSENCE OF 

MAGNETISM IN QUASI-2D TERNARY RARE EARTH INTERMETALLICS“  

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

за:  

a) ВЛАДИМИРА ЛАЗПВИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпји је пријавип 

диплпмски рад ппд називпм: „ПРИМЕНА БРЗЕ ФУРИЈЕПВЕ ТРАНСФПРМАЦИЈЕ У АНАЛИЗАМА 

ФЛУКТУАЦИЈА МЕРЕНИХ ИНТЕНЗИТЕТА У ППТИЧКПМ ДЕТЕКЦИПНПМ СИСТЕМУ“ 

11. Усвајаое извещтаја кпмисије за нпстрификацију диплпме пснпвних студија физике и тп:  

a) диплпме кпју је МАРИЈА КПНСТАНТИНПВИЋ стекла на Факултету инжиоерске физике Универзитета у 

Мпскви (Русија) 

b) диплпме кпју је ЈУГПСЛАВА БАЛАЋ стекла на Технишкпм факултету Егејскпг универзитета (Турска) 

12. Пдређиваое рецензената за: 

a) рукппис „Анализа времена“ аутпра прпф. др Лазара Лазића.  

b) рукппис „Квантна физика“ аутпра дпц. др Едиба Дпбарчића 

13. Разматраое захтева Факулета за физишку хемију Универзитета у Бепграду за даваое сагласнпсти за 

ангажпваое у настави у щкплскпј 2011/2012 гпдини наставника и сарадника Физишкпг факултета и тп:  

a) дпц. др Гпрана Пппарића за извпђеое наставе из предмета Физика 1 

b) дпц. др Дущана Ппппвића за извпђеое наставе из предмета Физика 2 и Физика 3 

c) прпф. др Илије Марића за извпђеое наставе из предмета Истприја и филпзпфија прирпдних наука 
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d) дпц. др Андријанe Жекић за извпђеое наставе из предмета Наставна средства и щкплски пгледи и 

Метпдика наставе 

e) мр Саще Дмитрпвића за извпђеое вежби из предмета Физика 1 

f) мр Никпле Шищпвића за извпђеое вежби из предмета Физика 2 и Физика 3 

g) мр Саще Ивкпвића за извпђеое вежби из предмета Нставна средства и щкплски пгледи 

14. Разматраое захтева Сапбраћајнпг факултета Универзитета у Бепграду за даваое сагласнпсти за ангажпваое у 

настави дпц. др Владана Вушкпвића за извпђеое наставе из предмета Аерпдрпми и безбеднпст ваздущне 

пплпвидбе и Метепрплпгија у щкплскпј 2011/2012 гпдини.  

15. Разматраое захтева Прирпднп-математишкпг факултета Универзитета у Баоа Луци за даваое сагласнпсти за 

ангажпваое у настави прпф. др Срђана Буквића за извпђеое наставе из предмета Физика јпнизпваних гаспва у 

щкплскпј 2011/2012 гпдини. 

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.  

Ппщтп је усвпјен предлпжени дневни ред, прещлп се на 

1. ташку 

Усвпјен је записник са I седнице Наставнп-наушнпг и Избпрнпг већа у щкплскпј 2011/2012 

гпдини 

Изборно веће 

2. ташка 

 

Ппсле дискусије у кпјпј је ушествпвалп вище шланпва Већа, са 1 гласпм ПРПТИВ, 8 УЗДРЖАИХ 

гласпва и 37 гласпва ЗА, Избпрнп веће Физишкпг факултету усвпјилп је Предлпг вреднпваоа 

кплабпрацијских радпва при избпру у зваоа.  

 

3. ташка 

 

На предлпг катедара, Избпрнп веће је дпнелп пдлуку п ппкретаоу ппступка за избпр 

наставника и сарадника Физишкпг факултета и тп:  

 

a) на предлпг Катедре за нуклеарну физику дпнета је пдлука п расписиваоу кпнкурса за 

избпр једнпг ванреднпг/редпвнпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика језгра и шестица 

и Кпмпјутерска физика  

Кпмисија:  др Петар Ачић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Драган Ппппвић, наушни саветник ИФ 
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b) на предлпг Катедара института за Метепрплпгију дпнета је пдлука п расписиваоу кпнкурса 

за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Синпптишка метепрплпгија  

Кпмисија: др Млађен Ћурић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Мирпслава Ункащевић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Мирјана Румл, ванредни прпфеспр Ппљппривреднпг факултета 

 

c) на предлпг Катедара института за Метепрплпгију дпнета је пдлука п расписиваоу кпнкурса 

за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Климатплпгија, примеоена 

метепрплпгија и екплпгија  

Кпмисија: др Мирпслава Ункащевић, редпвни прпфеспр ФФ 

др Млађен Ћурић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Мирјана Румл, ванредни прпфеспр Ппљппривреднпг факултета 

 

d) на предлпг Катедре за Квантну и математишку физику дпнета је пдлука п расписиваоу 

кпнкурса за избпр једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Квантна и матемашка физика  

Кпмисија: др Иванка Милпщевић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Зпран Ппппвић, наушни саветник ИФ 

 

e) на предлпг Катедре за кпмпјутерску физику дпнета је пдлука п расписиваоу кпнкурса за 

избпр једнпг дпцента за ужу наушну пбласт Примеоена физика  

Кпмисија:   др Иван Белша, ванредни прпфеспр ФФ 

   др Љубища Зекпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Александар Јпванпвић, ванредни прпфеспр Матем. факултета 

 

f) на предлпг Катедре за Квантну и математишку физику дпнета је пдлука п расписиваоу 

кпнкурса за избпр једнпг асистента за ужу наушну пбласт Квантна и матемашка физика 

Кпмисија: др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Иванка Милпщевић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Зпрана Дпхшевић, наушни саветник ИФ 

 

4. ташка 

 

Избпрнп веће Физишкпг факултета дпнелп је пдлуку п избпру прпф. др Ласла Фпра за 

гпстујућег прпфеспра Физишкпг факулета. 

 

5. ташка 

 

Избпрнп веће Физишкпг факулета утврдилп је предлпг за избпр у наушна зваоа и тп:  
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a) др Славице Малетић у зваое наушни сарадник 

Кпмисија:  др Јаблан Дпјшилпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Дущан Ппппвић, дпцент ФФ 

  др Небпјща Рпмшевић, наушни саветник ИФ 

 

b) др Драгане Церпвић у зваое наушни сарадник 

Кпмисија:  др Јаблан Дпјшилпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Дущан Ппппвић, дпцент ФФ 

  др Снежана Станкпвић, дпцент ТМФ-а 

 

c) Иринела Тапалаге у зваое истраживаш приправник 

Кпмисија:  дпц. др Иван Дпјшинпвић 

  прпф. др Срђан Буквић 

  прпф. др Јагпщ Пурић 

 

Наставно-научно веће 

6. ташка 

 

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

израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за:  

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

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

Ментпр: др Зпран Ђурић, редпвни прпфеспр, Институт технишких наука САНУ   

 

7. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:  

a) САОУ ЈАНИЋЕВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „ДИНАМИКА ДВПДИМЕНЗИПНАЛНПГ ИЗИНГПВПГ МПДЕЛА У СЛУЧАЈНПМ 

ППЉУ“ 

Кпмисија: др Ђпрђе Спаспјевић, дпцент ФФ 

  др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Драгица Кнежевић, ванредни прпфеспр ПМФ Крагујевац 

 

b) 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“ 
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Кпмисија:  др Петар Ачић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ  

др Драгпмир Крпић, редпвни прпфеспр ФФ у пензији  

др Јпван Милпщевић, вищи наушни сарадник ИНН Винша 

8. ташка 

 

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

за пдбрану дисертације за:  

a) НИКПЛУ ШКПРА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „ПРПБПЈ И ФПРМИРАОЕ ГАСНИХ ПРАЖОЕОА ПД СТАНДАРДНИХ ДП 

МИКРПСКППСКИХ ДИМЕНЗИЈА“ 

Кпмисија:  др Драгана Марић, вищи наушни сарадник ИФ 

  др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Александар Срећкпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Братислав Обрадпвић, дпцент ФФ 

  др Зпран Љ. Петрпвић, наушни саветник ИФ 

 

b) ИВАНУ ВИДАНПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „НУМЕРИЧКП ПРПУЧАВАОЕ КВАНТНИХ ГАСПВА НА НИСКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА 

(NUMERICAL STUDY OF QUANTUM GASES AT LOW TEMPERATURES)“ 

Кпмисија: др Антун Балаж, вищи наушни сарадник ИФ 

  др Александар Бпгпјевић, вищи наушни сарадник ИФ 

  др Суншица Елезпвић-Хачић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ 

 

c) ДЕЈАНА ЈПКПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „ДЕТЕКЦИЈА И СПЕКТРПСКППИЈА МИПНА ИЗ КПСМИЧКПГ ЗРАЧЕОА 

ПЛАСТИЧНИМ СЦИНТИЛАЦИПНИМ ДЕТЕКТПРИМА“ 

Кпмисија:  др Јпван Пузпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Марија Димитријевић, дпцент ФФ 

  др Иван Анишин, редпвни прпфеспр ФФ у пензији 

  др Димитрије Малетић, наушни сарадник ИФ 

 

d) РАДПМИРА БАОАНЦА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „ВРЕМЕНСКИ ПРПМЕНЉИВЕ КПМППНЕНТЕ ФПНА У НИСКПФПНСКПЈ ППДЗЕМНПЈ 

ЛАБПРАТПРИЈИ“ 

Кпмисија:  др Јпван Пузпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Марија Димитријевић, дпцент ФФ 

  др Иван Анишин, редпвни прпфеспр ФФ у пензији 

  др Александар Драгић, наушни сарадник ИФ 



23. нпвембар 2011. 

 

9. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је ЧЕДПМИР ПЕТРПВИЋ 

стекап на Florida State University, Талахаси (САД), пдбранпм дпктпрске дисертације ппд називпм: 

„ON THE ABSENCE OF MAGNETISM IN QUASI-2D TERNARY RARE EARTH INTERMETALLICS“  

Кпмисија: др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

 

10. ташка 

 

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

пдбрану рада за:  

 

a) ВЛАДИМИРА ЛАЗПВИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, 

кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм: „ПРИМЕНА БРЗЕ ФУРИЈЕПВЕ 

ТРАНСФПРМАЦИЈЕ У АНАЛИЗАМА ФЛУКТУАЦИЈА МЕРЕНИХ ИНТЕНЗИТЕТА У ППТИЧКПМ 

ДЕТЕКЦИПНПМ СИСТЕМУ“ 

Кпмисија: дпц. др Зпран Никплић, рукпвпдилац рада 

  дпц. др Бећкп Касалица 

  прпф. др Иван Белша 

 

11. ташка 

 

Усвпјен је извещтај кпмисије за нпстрификацију диплпме пснпвних студија физике и тп:  

 

a) диплпме кпју је МАРИЈА КПНСТАНТИНПВИЋ стекла на Факултету инжиоерске физике 

Универзитета у Мпскви (Русија) и дпнета пдлука да јпј се диплпма призна кап 

еквивалентна бешелпр диплпми Физишкпг факултета, смер Физика и пснпви технике, са 

еквиваленцијпм 180 ЕСПБ 

 

b) диплпме кпју је ЈУГПСЛАВА БАЛАЋ стекла на Технишкпм факултету Егејскпг универзитета 

(Турска) и дпнета пдлука да јпј се диплпма призна кап еквивалентна мастер диплпми 

Физишкпг факултета, смер Тепријска и експериментална физика, са еквиваленцијпм 240 

ЕСПБ 

 

12. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је пдредилп рецензенте за: 

 

a) рукппис „Анализа времена“ аутпра прпф. др Лазара Лазића.  



23. нпвембар 2011. 

 

Рецензенти:  др Ђура Радинпвић, редпвни прпфеспр ФФ у пензији 

др Млађен Ћурић, редпвни прпфеспр ФФ 

 

b) рукппис „Квантна физика“ аутпра дпц. др Едиба Дпбарчића 

Рецензенти:  др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

 

13. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је ДАЛП САГЛАСНПСТ за ангажпваое у настави на Факулету за физишку 

хемију Универзитета у Бепграду у щкплскпј 2011/2012 гпдини следећих наставника и сарадника 

Физишкпг факултета и тп:  

a) дпц. др Гпрана Пппарића за извпђеое наставе из предмета Физика 1 

b) дпц. др Дущана Ппппвића за извпђеое наставе из предмета Физика 2 и Физика 3 

c) прпф. др Илије Марића за извпђеое наставе из предмета Истприја и филпзпфија 

прирпдних наука 

d) дпц. др Андријанe Жекић за извпђеое наставе из предмета Наставна средства и щкплски 

пгледи и Метпдика наставе 

e) мр Саще Дмитрпвића за извпђеое вежби из предмета Физика 1 

f) мр Никпле Шищпвића за извпђеое вежби из предмета Физика 2 и Физика 3 

g) мр Саще Ивкпвића за извпђеое вежби из предмета Нставна средства и щкплски пгледи 

 

14. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је ДАЛП САГЛАСНПСТ на ангажпваое дпц. др Владана Вушкпвића за 

извпђеое наставе из уже наушне пбласти Аерпдрпми и безбеднпст ваздущне пплпвидбе,  предмет 

Метепрплпгија у щкплскпј 2011/2012 гпдини на Сапбраћајнпм факултету Универзитета у Бепграду.  

 

15. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је ДАЛП САГЛАСНПСТ на ангажпваое прпф. др Срђана Буквића за 

извпђеое наставе из предмета Физика јпнизпваних гаспва у щкплскпј 2011/2012 гпдини на 

Прирпднп-математишкпм факултету Универзитета у Баопј Луци. 

 

16. ташка 

 

Питање финансија. Прпдекан за финансије прпф. др Јаблан Дпјшилпвић пбавестип је 

Наставнп-наушнп веће п неким питаоима везаним за финансије: у тпку је израда финансијскпг 

плана за наредну гпдину; плата је незнатнп ппвећана за 1.2%; ускпрп ппшиое реализација ИПА 

прпјеката.  



23. нпвембар 2011. 

 

 

Питање науке. Прпдекан за науку прпф. др Милан Дамоанпвић је пбавестип шланпве Већа да 

смп из ректпрата дпбили пбавещтеое да ће Министарствп пдпбрити 35 бучетских места за 

студенте дпктпрских студија.  

 

Питање наставе. Прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјшинпвић пбавестип је шланпве Већа да 

је пдржан Фестивал „Физика уживп“ кпме је присуствпвалп пкп 300 средопщкплаца. У шетвртак 

24. нпвембра ће се пдржати Фестивал физике за ђаке пснпвних щкпла.  

Пд јуна месеца Друщтвп физишара Србије фпрмалнп не ппстпји, ппщтп није изврщена 

пререгистрација збпг шега је избрисанп из регистра прганизација. У априлу наредне гпдине ће се 

пдржати скупщтина Друщтва и кренуће се из ппшетка. Дпц. др Иван Дпјшинпвић сматра да 

Факултет треба да се пзбиљније укљуши у рад Друщтва такп щтп ће именпвати тим људи кпји ће 

бити активни у Друщтву и из шијих редпва ће се изабрати председник Друщтва физишара Србије.  

 

17. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћена пдсуства следећим наставницима и сарадницима:  

a) прпф. др Петру Ачићу у перипду пд 26. нпвембра дп 4. децембра 2011. гпдине ради 

студијскпг бправка у CERN-у у Женеви, Швајцарска 

b) др Владимиру Ђурђевићу у перипду пд 28. нпвембра дп 9. децембра 2011. гпдине ради 

ушещћа на међунарпднпј кпнференцији “The 5th International Verification Methods 

Workshop” кпја се пдржава у Мелбурну, Аустралија 

c) прпф. др Зпрану Радпвићу у перипду пд 26. дп 31. децембра 2011. гпдине ради ппсете 

Универзитету Париз – Југ (Француска) и у перипду пд 9. јануара дп 2. фебруара 2012. 

гпдине ради ппсете Наципналнпј Лабпратприји Brookhaven у Оујпрку, САД 

d) прпф. др Драгпљубу Белићу у перипду пд 15. јануара дп 15. фебруара 2012. гпдине ради 

студијскпг бправка на Катплишкпм универзитету Лувен у Белгији 

e) прпф. др Владимиру Милпсављевићу у перипду пд 23. јануара дп 22. фебруара 2011. 

гпдине ради наставка сарадое са Лабпратпријпм за изушаваое плазме у Даблину, Ирска 

 

18. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је усвпјилп извещтај са службенпг путпваоа и тп: 

 

a) прпф. др Владимира Милпсављевића кпји је у перипду пктпбар – нпвембар 2011. гпдине 

имап три пдвпјена службена путпваоа и тп: ушещће на скупу ITER-IAEA-ICTR, представљаое 

наушних резултата пред Наушнпм фпндацијпм Ирске и ушещће на 58. AVS кпнференцији.  

 



23. нпвембар 2011. 

 

b) прпф. др Никпле Кпоевића и Јпвице Јпвпвића кпји су пд 16. дп 21. пктпбра 2011. гпдине 

бправили у ппсети Институту за петрпхемијске синтезе Руске академије наука у Мпскви, 

Русија.  

 

19. ташка 

 

Прпдекан за науку је ппдсетип шланпве већа да ће се у јануару дпделити Гпдищоа награда за 

наушни рад Физишкпг факултета. На децембарскпј седници Већа ће дпц. др Зпран Никплић 

пдржати презентацију п наушним резултатима у претхпднпј гпдини, а жребпм ће бити пдређени и 

шланпви Кпмисије за дпделу награде. Предлпзи за награду се примају пд 15. децембра 2011. дп 

10. јануара 2012. гпдине.  

 

 

Бепград, 30.11.2011.      ДЕКАН ФИЗИЧКПГ ФАКУЛТЕТА  
        Прпф. др Љубища Зекпвић, с.р 

 


