
З А П И С Н И К 
са II седнице Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета 

пдржане 28. нпвембра 2012. гпдине 

 

Седници присуствује 46 шланпва Наставнп-наушнпг већа. 

 
Службенп пдсутни:  прпф. др Иванка Милпщевић 

 

Пправданп пдсутни: дпц. др Драган Речић 

   др Зприца Ппппвић 

   Биљана Никплић 

 

Непправданп пдсутни: прпф. др Милан Дамоанпвић 

   прпф. др Натаща Недељкпвић 

   прпф. др Бпривпј Рајкпвић 

   прпф. др Стеван Стпјадинпвић 

   дпц. др Владимир Миљкпвић 

   др Славица Малетић 

   мр Предраг Искренпвић 

   мр Саща Ивкпвић 

 

 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 I седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.  

 

Изборно веће 

 

2. Разматраое предлпга Катедре за квантну и математишку физику у вези са ппкретаоем ппступка за избпр једнпг 

ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика шестица и ппља. 

 

Наставно-научно веће 

 

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

дисертације за: 

a) ДУЩАНКУ ЛЕКИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ДИСКРЕТНИ МПДЕЛИ КПМПАКТНИХ ППЛИМЕРА У НЕХПМПГЕНИМ СРЕДИНАМА“ 

b) СТАНКА НИКПЛИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ЕЛЕКТРПМАГНЕТНП ИНДУКПВАНА ТРАНСПАРЕНЦИЈА И УСППРАВАОЕ СВЕТЛПСНИХ ИМПУЛСА У 

РУБИДИЈУМСКПЈ ЋЕЛИЈИ СА БАФЕР ГАСПМ“ 

c) АЛЕКСАНДРА ТПМПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ЕЛЕКТРПНСКЕ ПСПБИНЕ И МПРФПЛПГИЈА ТАНКИХ ФИЛМПВА ПРГАНСКИХ МПЛЕКУЛА ДПБИЈЕНИХ 

КПМБИНАТПРИЈАЛНИМ НАПАРАВАОЕМ ИЗ ГАСНЕ ФАЗЕ“ 

d) САЩУ ДМИТРПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ЕЛЕКТРПНСКЕ И ППТИШКЕ ПСПБИНЕ ДЕФПРМИСАНИХ ГРАФИТНИХ И ХЕЛИКАЛНИХ НАНПТУБА“ 

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

дпктпрске дисертације и пдређиваое ментпра за: 
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a) ЗПХРУ ГЕБРЕЛ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: „СИНТЕЗА 

И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ ШИСТИХ И ДППИРАНИХ ИТРИЈУМПВИХ МАНГАНИТА И КУПРАТА“ 

b) АБПАЛКУАСИМА АЛКУАТА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„СИНТЕЗА И СТРУКТУРА И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ ХЕКСАГПНАЛНПГ ИТРИЈУМ-МАНГАНИТА“ 

c) ВАЛЕНТИНА ИВАНПВСКПГ, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ИСТРАЖИВАОЕ СТРУКТУРЕ И ХИПЕРФИНИХ ИНТЕРАКЦИЈА У ИНТЕРМЕТАЛНПЈ γ’-Ni3Al ФАЗИ СА 

ПРИМЕСАМА ХАФНИЈУМА И ГВПЖЂА“ 

d) МАРКА НИКПЛИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ТЕМПЕРАТУРСКА ЗАВИСНПСТ ЛУМИНЕСЦЕНЦИЈЕ НЕПРГАНСКИХ ФПСФПРА НА БАЗИ РЕТКИХ ЗЕМАЉА“ 

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

a) ЈПВИЦУ ЈПВПВИЋА, диплпмиранпг инжиоер електрптехнике, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „РАЗВПЈ СПЕКТРПСКППСКИХ МЕТПДА ЗА ДИЈАГНПСТИКУ НИСКПТЕМПЕРАТУРНЕ ПЛАЗМЕ“ 

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 ласерским ппбуђиваним Раманпвим 

резпнанцама у парама рубидијума) 

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

дисертације за: 

a) ЈЕЛЕНУ МАЉКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

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

БИПЛПЩКИХ МАКРПМПЛЕКУЛА“ 

b) КАТАРИНУ ВЕЉПВИЋ, диплпмиранпг метепрплпга, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ППБПЉЩАОЕ РЕГИПНАЛНИХ ПРПГНПЗА У ПДНПСУ НА ГЛПБАЛНЕ КПД ДУГПТРАЈНИХ ИНТЕГРАЦИЈА“ 

c) НАДУ ШИТАКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„СИНТЕЗА, МПРФПЛПГИЈА, МИКРПСТРУКТУРА И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ НАНПШЕСТИШНПГ ХЕМАТИТА“ 

d) ЛИДИЈУ ТРАНДАФИЛПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„СИНТЕЗА И СВПЈСТВА СИСТЕМА НАНПШЕСТИЦЕ МЕТАЛА И ППЛУПРПВПДНИКА ДИСПЕРГПВАНЕ У 

ППЛИМЕРНИМ МАТРИЦАМА“ 

7. Усвајаое пријављене теме за израду мастер рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за: 

a) САЩУ ПЕНЕВСКПГ, студента мастер студија смера Ппщта физика, кпји је пријавип мастер рад ппд називпм: 

„АНАЛИЗА ПДАБРАНИХ УЧБЕНИКА ИЗ ФИЗИКЕ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ“ 

8. Усвајаое извещтаја кпмисије за нпстрификацију мастер диплпме кпју је Каталин Ференц стекла на Прирпднп-

математишкпм и инфпрматишкпм факултету Универзитета у Сегедину, Мађарска.  

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

за: 

a) РАНКА МАРКПВИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпји је пријавип 

диплпмски рад ппд називпм: „ФИСИПНА ГПРИВА“ 

b) МИЛАНА РАДПЈКПВИЋА, апсплвента физике, смер Ппщта физика, кпји је пријавип диплпмски рад ппд 

називпм: „ИЗАБРАНИ ДЕМПНСТРАЦИПНИ ПГЛЕДИ У НАСТАВИ ФИЗИКЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ПСНПВНЕ 

ЩКПЛЕ“ 

c) АЛЕКСАНДРУ МИЛАНПВИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: 

„УТИЦАЈ АЕРПСПЛА НА БИЛАНС ЗРАШЕОА ПБЛАКА“ 

d) САЩУ ВРБИЦА, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је пријавила 

диплпмски рад ппд називпм: „ПРПУШАВАОЕ ВИБРАЦИПНИХ КАРАКТЕРИСТИКА CeO2 НАНПКРИСТАЛА“ 

10. Усвајаое извещтаја кпмисије за рецензију рукпписа „Лабпратприја савремене физике“ аутпра дпц. др 

Братислава Пбрадпвића.  

11. Даваое сагласнпсти на ангажпваое дпц. др Гпрана Пппарића и Мирпслава Ппппвића за извпђеое наставе из 

предмета Мпнитпринг буке у щкплскпј 2012/2013 гпдини на Гепграфскпм факултету Универзитета у Бепграду. 

12. Даваое сагласнпсти на ангажпваое прпф. др Илије Марића за извпђеое наставе из предмета Филпспфија 

прирпдних наука у щкплскпј 2012/2013 гпдини на Биплпщкпм факултету Универзитета у Бепграду. 
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13. Даваое сагласнпсти на ангажпваое за извпђеое наставе у щкплскпј 2012/2013 гпдини на Факултету за физишку 

хемију Универзитета у Бепграду и тп:  

a) дпц. др Гпрана Пппарића из предмета Физика 1 

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

c) прпф. др Илије Марића из предмета Истприја и филпзпфија прирпдних наука 

d) дпц. др Андријане Жекић из предмета Наставна средства и щкплски пгледи и Метпдика наставе 

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

f) др Никпле Щищпвића за извпђеое вежби из предмета Физика 2 и 3 

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

14. Разматраое предлпга Катедре за примеоену физику и метрплпгију у вези са прпдужеоем раднпг пднпса на 

јпщ 3 гпдине прпф. др Љубищи Зекпвићу кпји у пвпј щкплскпј гпдини испуоава услпв за пдлазак у пензију.  

15. Разматраое предлпга измена Правилника п дпктпрским студијама Физишкпг факултета.  

16. Пдређиваое жребпм шланпва жирија за дпделу Гпдищое награде за наушни рад из реда редпвних прпфеспра 

Факултета.  

17. Разматраое предлпга прпщиреоа Кпмисије за CERN.  

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 I седнице Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета. 

 

Изборно веће 

2. ташка 

На предлпг Катедре за квантну и математишку физику дпнета је пдлука п ппкретаоу ппступка 

за избпр једнпг ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Физика шестица и ппља  

Кпмисија:  др Впја Радпванпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

   др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ 

   др Ђпрђе Шијашки, наушни саветник ИФ 

 

Наставно-научно веће 

 

3. ташка 

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

дпктпрске дисертације за: 
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a) ДУЩАНКУ ЛЕКИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „ДИСКРЕТНИ МПДЕЛИ КПМПАКТНИХ ППЛИМЕРА У НЕХПМПГЕНИМ 

СРЕДИНАМА“ 

Кпмисија: др Суншица Елезпвић-Хачић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Зпран Бпрјан, дпцент ФФ 

  др Иван Живић, редпвни прпфеспр ПМФ у Крагујевцу 

 

b) СТАНКА НИКПЛИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „ЕЛЕКТРПМАГНЕТНП ИНДУКПВАНА ТРАНСПАРЕНЦИЈА И УСППРАВАОЕ 

СВЕТЛПСНИХ ИМПУЛСА У РУБИДИЈУМСКПЈ ЋЕЛИЈИ СА БАФЕР ГАСПМ“ 

Кпмисија: др Бранислав Јеленкпвић, наушни саветник ИФ 

  др Александар Крмппт, наушни сарадник ИФ 

  др Милпрад Кураица, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Братислав Обрадпвић, дпцент ФФ 

 

c) АЛЕКСАНДРА ТПМПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „ЕЛЕКТРПНСКЕ ПСПБИНЕ И МПРФПЛПГИЈА ТАНКИХ 

ФИЛМПВА ПРГАНСКИХ МПЛЕКУЛА ДПБИЈЕНИХ КПМБИНАТПРИЈАЛНИМ 

НАПАРАВАОЕМ ИЗ ГАСНЕ ФАЗЕ“ 

Кпмисија: др Владимир Јпванпвић, наушни сарадник ИФ 

  др Натаща Бибић, наушни саветник ИФ 

  др Гпран Пппарић, дпцент ФФ 

  др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ 

 

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

ппд називпм: „ЕЛЕКТРПНСКЕ И ППТИШКЕ ПСПБИНЕ ДЕФПРМИСАНИХ ГРАФИТНИХ И 

ХЕЛИКАЛНИХ НАНПТУБА“ 

Кпмисија: др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Иванка Милпщевић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Зпран Ппппвић, наушни саветник ИФ 

 

4. ташка 

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

израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за: 

a) ЗПХРУ ГЕБРЕЛ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „СИНТЕЗА И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ ШИСТИХ И ДППИРАНИХ ИТРИЈУМПВИХ 

МАНГАНИТА И КУПРАТА“ 

 Ментпр:  др Јпван Блануща, вищи наушни сарадник ИНН „Винша“ 
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b) АБПАЛКУАСИМА АЛКУАТА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „СИНТЕЗА И СТРУКТУРА И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ 

ХЕКСАГПНАЛНПГ ИТРИЈУМ-МАНГАНИТА“ 

Ментпр:  др Јпван Блануща, вищи наушни сарадник ИНН „Винша“ 

 

c) ВАЛЕНТИНА ИВАНПВСКПГ, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „ИСТРАЖИВАОЕ СТРУКТУРЕ И ХИПЕРФИНИХ ИНТЕРАКЦИЈА У 

ИНТЕРМЕТАЛНПЈ γ’-Ni3Al ФАЗИ СА ПРИМЕСАМА ХАФНИЈУМА И ГВПЖЂА“ 

Ментпр: др Ана Умићевић, наушни сарадник ИНН „Винша“ 

 

d) МАРКА НИКПЛИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „ТЕМПЕРАТУРСКА ЗАВИСНПСТ ЛУМИНЕСЦЕНЦИЈЕ НЕПРГАНСКИХ 

ФПСФПРА НА БАЗИ РЕТКИХ ЗЕМАЉА“ 

Ментпр:  др Мирпслав Драмићанин, наушни саветник ИНН „Винша“ 

 

5. ташка 

Пдређена је кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за: 

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

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 Стеван Стпјадинпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Миливпје Ивкпвић, вищи наушни сарадник ИФ 

 

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 ласерским ппбуђиваним Раманпвим резпнанцама у парама рубидијума) 

Кпмисија: др Бранислав Јеленкпвић, наушни саветник ИФ 

  др Милпрад Кураица, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Братислав Обрадпвић, дпцент ФФ 

  др Гпран Пппарић, дпцент ФФ 

  др Дущан Арсенпвић, наушни саветник ИФ 
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6. ташка 

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

за пдбрану дисертације за: 

a) ЈЕЛЕНУ МАЉКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „АПСПЛУТНИ ПРЕСЕЦИ ЗА РАСЕЈАОЕ ЕЛЕКТРПНА НА ПРГАНСКИМ 

МПЛЕКУЛИМА РЕЛЕВАНТНИМ ЗА ГРАЂУ БИПЛПЩКИХ МАКРПМПЛЕКУЛА“ 

Кпмисија: др Александар Милпсављевић, вищи наушни сарадник ИФ 

  др Братислав Маринкпвић, наушни саветник ИФ 

  др Драгпљуб Белић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Гпран Пппарић, дпцент ФФ 

 

b) КАТАРИНУ ВЕЉПВИЋ, диплпмиранпг метепрплпга, кпја је предала дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „ППБПЉЩАОЕ РЕГИПНАЛНИХ ПРПГНПЗА У ПДНПСУ НА 

ГЛПБАЛНЕ КПД ДУГПТРАЈНИХ ИНТЕГРАЦИЈА“ 

Кпмисија: др Бпривпј Рајкпвић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Лазар Лазић, ванредни прпфеспр ФФ 

  др Мирјана Румл, ванредни прпфеспр Ппљппривреднпг факултета 

 

c) НАДУ ШИТАКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију 

ппд називпм: „СИНТЕЗА, МПРФПЛПГИЈА, МИКРПСТРУКТУРА И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ 

НАНПШЕСТИШНПГ ХЕМАТИТА“ 

Кпмисија: др Марин Тадић, наушни сарадник ИНН „Винша“ 

  др Јаблан Дпјшилпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Лазар Нпвакпвић, ванредни прпфеспр ФФ у пензији 

 

d) ЛИДИЈУ ТРАНДАФИЛПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „СИНТЕЗА И СВПЈСТВА СИСТЕМА НАНПШЕСТИЦЕ МЕТАЛА И 

ППЛУПРПВПДНИКА ДИСПЕРГПВАНЕ У ППЛИМЕРНИМ МАТРИЦАМА“ 

Кпмисија: др Владимир Ђпкпвић, наушни саветник ИНН „Винша“ 

  др Јаблан Дпјшилпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  др Натаща Недељкпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

 

7. ташка 

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

пдбрану рада за: 

a) САЩУ ПЕНЕВСКПГ, студента мастер студија смера Ппщта физика, кпји је пријавип 

мастер рад ппд називпм: „АНАЛИЗА ПДАБРАНИХ УЧБЕНИКА ИЗ ФИЗИКЕ ЗА ДРУГИ 

РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ“ 
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Кпмисија: др Андријана Жекић, дпцент ФФ, рукпвпдилац рада 

  др Мићп Митрпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  мр Саща Ивкпвић, асистент ФФ   

 

8. ташка 

Усвпјен је извещтај кпмисије за нпстрификацију мастер диплпме кпју је Каталин Ференц стекла 

на Прирпднп-математишкпм и инфпрматишкпм факултету Универзитета у Сегедину (Мађарска) и 

дпнета пдлука да се Кпмисији за нпстрификацију инпстраних диплпма Универзитета у Бепграду 

предлпжи да диплпму призна кап еквивалентну мастер диплпми Физишкпг факултета, смера 

Ппщта физика.   

 

9. ташка 

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

пдбрану рада за: 

a) РАНКА МАРКПВИЋА, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инфпрматика, кпји 

је пријавип диплпмски рад ппд називпм: „ФИСИПНА ГПРИВА“ 

Кпмисија:  др Јпван Пузпвић, ванредни прпфеспр ФФ, рукпвпдилац рада 

  др Марија Димитријевић, дпцент ФФ 

  Михајлп Савић, истраживаш ИФ 

 

b) МИЛАНА РАДПЈКПВИЋА, апсплвента физике, смер Ппщта физика, кпји је пријавип 

диплпмски рад ппд називпм: „ИЗАБРАНИ ДЕМПНСТРАЦИПНИ ПГЛЕДИ У НАСТАВИ 

ФИЗИКЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ПСНПВНЕ ЩКПЛЕ“ 

Кпмисија: др Андријана Жекић, дпцент ФФ, рукпвпдилац рада 

  др Мићп Митрпвић, редпвни прпфеспр ФФ 

  мр Саща Ивкпвић, асистент ФФ 

   

c) АЛЕКСАНДРУ МИЛАНПВИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски 

рад ппд називпм: „УТИЦАЈ АЕРПСПЛА НА БИЛАНС ЗРАШЕОА ПБЛАКА“ 

Кпмисија: др Млађен Ћурић, редпвни прпфеспр ФФ, рукпвпдилац рада 

  др Дејан Јанц, ванредни прпфеспр ФФ 

  мр Катарина Вељпвић, асистент ФФ 

 

d) САЩУ ВРБИЦА, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је 

пријавила диплпмски рад ппд називпм: „ПРПУШАВАОЕ ВИБРАЦИПНИХ 

КАРАКТЕРИСТИКА CeO2 НАНПКРИСТАЛА“ 

Кпмисија: др Зпран Ппппвић, наушни саветник ИФ, рукпвпдилац рада 

  др Зпран Никплић, дпцент ФФ 
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  др Бпжидар Никплић, дпцент ФФ 

  др Ненад Лазаревић, наушни сарадник ИФ 

 

10. ташка 

Ппсле краће дискусије везане за наслпв учбеника, Наставнп-наушнп веће је усвпјилп  извещтај 

кпмисије за рецензију и дпнелп пдлуку да се рукппис  „Лабпратприја савремене физике“ аутпра 

дпц. др Братислава Пбрадпвића прихвати кап учбеник за предмет Лабпратприја савремене 

физике и щтампа у тиражу примеренпм брпју студената и издавашкпј пплитици Факултета.  

11. ташка 

Наставнп-наушнп веће је далп сагласнпст на ангажпваое дпц. др Гпрана Пппарића и 

Мирпслава Ппппвића за извпђеое наставе из предмета Мпнитпринг буке у щкплскпј 2012/2013 

гпдини на Гепграфскпм факултету Универзитета у Бепграду. 

12. ташка 

Наставнп-наушнп веће је далп сагласнпст на ангажпваое прпф. др Илије Марића за извпђеое 

наставе из предмета Филпспфија прирпдних наука у щкплскпј 2012/2013 гпдини на Биплпщкпм 

факултету Универзитета у Бепграду. 

13. ташка 

Наставнп-наушнп веће је далп сагласнпст на ангажпваое за извпђеое наставе у щкплскпј 

2012/2013 гпдини на Факултету за физишку хемију Универзитета у Бепграду и тп:  

a) дпц. др Гпрана Пппарића из предмета Физика 1 

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

c) прпф. др Илије Марића из предмета Истприја и филпзпфија прирпдних наука 

d) дпц. др Андријане Жекић из предмета Наставна средства и щкплски пгледи и 

Метпдика наставе 

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

f) др Никпле Щищпвића за извпђеое вежби из предмета Физика 2 и 3 

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

пгледи  

 

14. ташка 

 

У вази са предлпгпм Катедре за примеоену физику и метрплпгију за прпдужеое раднпг 

пднпса на јпщ 3 гпдине прпф. др Љубищи Зекпвићу кпји у пвпј щкплскпј гпдини испуоава услпв за 

пдлазак у пензију, најпре је предлпг Катедре пбразлпжип прпф. др Иван Белша. Катедра је 

сматрала да, с пбзирпм на прпјекте кпји су у тпку, а шији је прпф. др Љубища Зекпвић 
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рукпвпдилац, кап и оегпву наставну и наушну активнпст, билп би пд велике кпристи да се 

прпфеспру Зекпвићу радни пднпс прпдужи. Пптпм се развила дискусија у кпјпј је ушествпвалп 

вище шланпва Већа. Прпф. др Милпрад Кураица и дпц. др Братислав Пбрадпвић су сматрали да у 

недпстатку правилника кпји би пдредип ппд кпјим услпвима је мпгуће дпбити прпдужеое раднпг 

пднпса, Наставнп-наушнп веће треба да се придржава услпва кпје је прпписалп Министарствп 

прпсвете, науке и технплпщкпг развпја. Декан, прпф. др Јаблан Дпјшилпвић је ппдсетип шланпве 

Већа да је у тпку израда факултетскпг правилника кпјим би се прпписали услпви за прпдужеое 

раднпг пднпса редпвним прпфесприма и да је задатак да припреми нацрт правилника дпбила 

прпф. др Маја Бурић. Пшекује се да ће у марту месецу бити гптпва радна верзија. Прпф. др Маја 

Бурић је изјавила да су ппменути услпви Министарства ппвушени кап престрпги и да факултетски 

правилник кпји пна припрема сигурнп неће прпписати такп стрпге критеријуме. Накпн дискусије 

приступилп се гласаоу, па је са 4 УЗДРЖАНА гласа и 42 гласа ЗА, дпнета пдлука да се прпф. др 

Љубищи Зекпвићу радни пднпс прпдужи на јпщ 3 гпдине. 

 

15. ташка 

 

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

измене Правилника п дпктпрским студијама.  

 

16. ташка 

 

Жребпм су, из реда редпвних прпфеспра, пдређени шланпви жирија за дпделу Гпдищое 

награде за наушни рад и тп:  

прпф. др Зпран Радпвић 

прпф. др Драгпљуб Белић 

прпф. др Милан Кнежевић  

 

17. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је са 5 УЗДРЖАНИХ и 41 гласпм ЗА, дпнелп пдлуку да упути дппис 

Министарству прпсвете, науке и технплпщкпг развпја у кпме ће тражити пд Министарства да 

прпщири Кпмисију за CERN са јпщ једним шланпм са Физишкпг факултета и тп прпф. др Јпванпм 

Пузпвићем.  

 

18. ташка 

 

Прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјшинпвић је пбавестип шланпве Већа п измени Закпна п 

виспкпм пбразпваоу кпјим је предвиђенп да услпв за упис вище гпдине студија на терет бучета 

буде пстварених 50 ЕСПБ, кап и да се испити прганизују у 5 испитних рпкпва. У складу са 

дпгпвпрпм са студентима у апсплвентким испитним рпкпвима на Физишкпм факултету, испите ће 
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мпћи да пплажу сви студенти уписани између 2006. и 2009. гпдине. У апсплвентским рпкпвима, 

кап и раније, прганизпваће се испити са III и IV гпдине студија.  

 

19. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћена пдсуства:  

a) прпф. др Маји Бурић и дпц. др Марији Димитријевић у перипду пд 28. нпвембра дп 2. 

децембра 2012. гпдине ради пдласка на 9th Vienna Central European Seminar on Particle 

Physics and Cosmology кпји се пдржава у Бешу (Аустрија) 

b) прпф. др Мићи Митрпвићу и Бранислави Мисаилпвић у перипду пд 1. дп 10 децембра 

2012. гпдине ради пдласка на 9. међунарпдну јунипрску наушну плимпијаду кпја се 

пдржава у Техерану (Иран) 

c) прпф. др Драгпљубу Белићу у перипду пд 15. јануара дп 15. фебруара 2013. гпдине ради 

студијскпг бправка на Катплишкпм универзитету Лувен у Белгији 

d) прпф. др Владимиру Милпсављевићу у перипду пд 21. јануара дп 20. фебруара 2013. 

гпдине ради студијскпг бправка на University College Dublin у Ирскпј 

 

20. ташка 

 

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

Милпсављевића кпји је у перипду пд 24. пктпбра пд 6. нпвембра 2012. гпдине ушествпвап у раду 

59. AVS кпнференције кпје је пдржана у Тампи, Флприда (САД). 

 

 

Седница је заврщена у 13:15 шаспва. 

 

 

 

Бепград, 3. децембар 2012.      ДЕКАН ФИЗИШКПГ ФАКУЛТЕТА 

 

        Прпф. др Јаблан Дпјшилпвић 


