
 З А П И С Н И К 

са I седнице Наставнп-наушнпг  и Избпрнпг већа Физишкпг факултета 

у щкплскпј 2011/2012 гпдини пдржане у среду 26. пктпбра 2011. гпдине у 11 шаспва  

 

Седници присуствује 45  шланпва Наставнп-наушнпг већа.  

Службенп пдсутни:  прпф. др Владимир Милпсављевић 

Пправданп пдсутни: прпф. др Иванка Милпщевић 

   прпф. др Илија Марић 

   прпф. др Мићп Митрпвић 

   дпц. др Бећкп Касалица 

   др Владимир Ђурђевић 

   др Дущкп Латас 

   др Зприца Ппппвић 

   Зпран Ппппвић 

 

Непправданп пдсутни: прпф. др Суншица Елезпвић-Хачић 

   прпф. др Бпривпј Рајкпвић 

   дпц. др Владимир Миљкпвић 

   дпц. др Братислав Пбрадпвић 

   дпц. др Ђпрђе Спаспјевић 

   мр Весна Дамјанпвић 

   Мирпслав Ппппвић 

   Михајлп Савић 

    

 Декан Факултета прпф. др Љубища Зекпвић птвприп је седницу у 11:15 шаспва и 

предлпжип следећи 

Д н е в н и    р е д 

1. Усвајаое записника са X седнице Наставнп-наушнпг већа.  

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

дисертације за: 

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

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

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

дпктпрске дисертације и пдређиваое ментпра за:  

a) НАДУ ЧИТАКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм 

„СИНТЕЗА, МПРФПЛПГИЈА, СТРУКТУРА И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ НАНПЧЕСТИЧНПГ ХЕМАТИТА“ 

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

a) МИЛЕНУ МАЈКИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ИНТЕРМЕДИЈАЛНЕ ЕТАПЕ НЕУТРАЛИЗАЦИЈЕ ВИШЕСТРУКП НАЕЛЕКТРИСАНИХ СППРИХ ЈПНА ПРИ 

ИНТЕРАКЦИЈИ СА ППВРШИНПМ ЧВРСТПГ ТЕЛА“ 

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

„ДЕТЕКЦИЈА И СПЕКТРПСКППИЈА МИПНА ИЗ КПСМИЧКПГ ЗРАЧЕОА ПЛАСТИЧНИМ СЦИНТИЛАЦИПНИМ 

ДЕТЕКТПРПМ“ 

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

„ВРЕМЕНСКИ ПРПМЕНЉИВЕ КПМППНЕНТЕ ФПНА У НИСКПФПНСКПЈ ППДЗЕМНПЈ ЛАБПРАТПРИЈИ“ 

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

дисертације за:  

a) МИЛПРАДА ШИЉЕГПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: 

„ДИЕЛЕКТРИЧНЕ И ППТИЧКЕ ПСПБИНЕ МПДИФИКПВАНИХ КПППЛИМЕРА“ 

6. Усвајаое извещтаја кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме и тп:  

a) дпктпрске диплпме кпју је МПМИР СТЕПАНПВИЋ стекап на Универзитету Фрибург у Швајцарскпј пдбранпм 

дпктпрске дисертације ппд називпм: „ДИСПЦИЈАТИВНИ ЕЛЕКТРПНСКИ ЗАХВАТ У ЦИКЛППЕНТАНПНУ γ- 

БУТИРПЛАКТПНУ И ЕТИЛЕН КАРБПНАТУ: УЛПГА ДИППЛНП ВЕЗАНИХ СТАОА“ 

b) дпктпрске диплпме кпју је МАРКП СПАСЕНПВИЋ стекап на Универзитету Твенте у Хпландији пдбранпм 

дпктпрске дисертације ппд називпм: „ППВРШИНСКИ ПЛАЗМПН ППЛАРИТПНИ И СВЕТЛПСТ НА 

ИНТЕРФЕЈСИМА: РАСПРПСТИРУЋИ И ЕВАНЕСЦЕНТНИ ТАЛАСИ“ 

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

за:  

a) АДРИЈНУ ПЕЛЕШ, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инпфпрматика, кпја је пријавила 

диплпмски рад ппд називпм: „КПРИШЋЕОЕ ДИГИТАЛНЕ ВИДЕП КАМЕРЕ У СПЕКТРПСКППИЈИ – 

КАЛИБРАЦИЈА И ПРИМЕНЕ“ 

b) СЛАЂАНУ ВИДИЋ, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпја је пријавила диплпмски рад ппд 

називпм: „ЕНЕРГЕТИКА И ЖИВПТНА СРЕДИНА“ 

c) ДРАГАНУ ЛУКИЋ, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпја је пријавила диплпмски рад ппд 

називпм: „ИЗВПЂЕОЕ АРИТМЕТИЧКИХ ППЕРАЦИЈА У РАЧУНАРСКПЈ ТЕХНИЦИ“ 

d) МАРКА МИЛАДИНПВИЋА, апсплвента метепрплпгије, кпји је пријавип диплпмски рад ппд називпм: 

„СУНЧЕВП ЗРАЧЕОЕ И ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА“ 

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

предмета Мпнитпринг буке на Гепграфскпм факулету Универзитета у Бепграду щкплске 2011/2012 гпдине.  

9. Избпр 1 шлана Савета Физишкпг факултета из редпва наставника уместп прпф. др Драгпмира Крпића.  

10. Избпр 1 шлана Већа наушних пбласти прирпднп-математишких наука Универзитета у Бепграду.  

11. Извещтај п упису студената и прганизацији наставе у нареднпј гпдини.  

12. Изјащоаваое Избпрнпг већа дпцената у вези са критеријумима за избпр у зваое. 

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

14. 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 редпвнпг прпфеспра за 

ужу наушну пбласт Физика језгра и шестица и Кпмпјутерска физика  

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

ужу наушну пбласт Квантна и матемашка физика  

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

пбласт Примеоена физика  

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

ужу наушну пбласт Квантна и матемашка физика  

15. Разматраое предлпга за избпр прпф. др Ласла Фпра за гпстујућег прпфеспра Физишкпг факулета. 

16. Утврђиваое предлпга за избпр Иринела Тапалаге у зваое истраживаш приправник.  

17. Питаоа наставе, науке и финансија. 

18. Захтеви за пдпбреое пдсуства. 

19. Усвајаое извещтаја са службених путпваоа. 

20. Дпписи и мплбе упућене Наставнп-наушнпм већу. 

21. Пбавещтеоа. Текућа питаоа. Питаоа и предлпзи.  
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Ппщтп је усвпјен предлпжени дневни ред, прещлп се на 

 

Наставно-научно веће 

1. ташка 

 

Усвпјен је записник са X седнице Наставнп-наушнпг већа.  

 

2. ташка 

 

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

израду дпктпрске дисертације за: 

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

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

Комисија:  др Зоран Ђурић, наушни саветник ИХТМ 

  др Љубища Зековић, редовни професор ФФ 

  др Стеван Стојадиновић, доцент ФФ 

 

3. ташка 

 

Усвпјен је извещтај кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене 

теме за израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за:  

a) НАДУ ЧИТАКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију 

ппд називпм „СИНТЕЗА, МПРФПЛПГИЈА, СТРУКТУРА И МАГНЕТНЕ ПСПБИНЕ 

НАНПЧЕСТИЧНПГ ХЕМАТИТА“ 

Ментор:  др Марин Тадић, наушни сарадник ИНН Винша 

 

4. ташка 

 

Пдређена је кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:  

a) МИЛЕНУ МАЈКИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд 

називпм: „ИНТЕРМЕДИЈАЛНЕ ЕТАПЕ НЕУТРАЛИЗАЦИЈЕ ВИШЕСТРУКП НАЕЛЕКТРИСАНИХ 

СППРИХ ЈПНА ПРИ ИНТЕРАКЦИЈИ СА ППВРШИНПМ ЧВРСТПГ ТЕЛА“ 

Комисија: др Натаща Недељковић, редовни професор ФФ 

  др Драгољуб Белић, редовни професор ФФ 

  др Таско Грозданов, наушни саветник ИФ 
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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“ 

Комисија: др Натаща Недељковић, редовни професор ФФ 

  др Горан Попарић, доцент ФФ 

  др Таско Грозданов, наушни саветник ИФ 

 

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

називпм: „ДЕТЕКЦИЈА И СПЕКТРПСКППИЈА МИПНА ИЗ КПСМИЧКПГ ЗРАЧЕОА 

ПЛАСТИЧНИМ СЦИНТИЛАЦИПНИМ ДЕТЕКТПРПМ“ 

Комисија: др Јован Пузовић, ванредни професор ФФ 

  др Петар Ачић, редовни професор ФФ 

др Иван Анишин, редовни професор ИФ у пензији 

   

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

ппд називпм: „ВРЕМЕНСКИ ПРПМЕНЉИВЕ КПМППНЕНТЕ ФПНА У НИСКПФПНСКПЈ 

ППДЗЕМНПЈ ЛАБПРАТПРИЈИ“ 

Комисија:  др Јован Пузовић, ванредни професор ФФ 

  др Петар Ачић, редовни професор ФФ 

  др Иван Анишин, редовни професор ИФ у пензији 

 

5. ташка 

 

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

за пдбрану дисертације за:  

a) МИЛПРАДА ШИЉЕГПВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је предап дпктпрску 

дисертацију ппд називпм: „ДИЕЛЕКТРИЧНЕ И ППТИЧКЕ ПСПБИНЕ МПДИФИКПВАНИХ 

КПППЛИМЕРА“ 

Комисија: др Зорица Кашаревић-Поповић, наушни саветник ИНН Винша 

  др Јаблан Дојшиловић, редовни професор ФФ 

  др Драгољуб Белић, редовни професор ФФ 

 

6. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је дпнелп пдлуку п нпстрификацији диплпма и тп:  

 

a) Усвпјен је извещтај кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је МПМИР 

СТЕПАНПВИЋ стекап на Универзитету Фрибург у Швајцарскпј пдбранпм дпктпрске 

дисертације ппд називпм: „ДИСПЦИЈАТИВНИ ЕЛЕКТРПНСКИ ЗАХВАТ У 

ЦИКЛППЕНТАНПНУ γ- БУТИРПЛАКТПНУ И ЕТИЛЕН КАРБПНАТУ: УЛПГА ДИППЛНП 
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ВЕЗАНИХ СТАОА“, и дпнета пдлука да се предлпжи Кпмисији за нпстрификацију 

виспкпщкплских диплпма да му се диплпма призна кап еквивалентна дпктпрскпј 

диплпми Физишкпг факултета Универзитета у Бепграду, кап и сва права кпја таква 

диплпма и наушни степен доктор физишких наука дају.  

 

b) Усвпјен је извещтај кпмисије за нпстрификацију дпктпрске диплпме кпју је МАРКП 

СПАСЕНПВИЋ стекап на Универзитету Твенте у Хпландији пдбранпм дпктпрске 

дисертације ппд називпм: „ППВРШИНСКИ ПЛАЗМПН ППЛАРИТПНИ И СВЕТЛПСТ НА 

ИНТЕРФЕЈСИМА: РАСПРПСТИРУЋИ И ЕВАНЕСЦЕНТНИ ТАЛАСИ“, и дпнета пдлука да се 

предлпжи Кпмисији за нпстрификацију виспкпщкплских диплпма да му се диплпма 

призна кап еквивалентна дпктпрскпј диплпми Физишкпг факултета Универзитета у 

Бепграду, кап и сва права кпја таква диплпма и наушни степен доктор физишких наука 

дају. 

 

7. ташка 

 

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

пдбрану рада за:  

a) АДРИАНУ ПЕЛЕШ, апсплвента физике, смер Примеоена физика и инпфпрматика, кпја 

је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „КПРИШЋЕОЕ ДИГИТАЛНЕ ВИДЕП КАМЕРЕ У 

СПЕКТРПСКППИЈИ – КАЛИБРАЦИЈА И ПРИМЕНЕ“ 

Комисија:  доц. др Зоран Николић, руководилац рада 

  доц. др Горан Попарић 

  проф. др Иван Белша 

 

b) СЛАЂАНУ ВИДИЋ, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпја је пријавила 

диплпмски рад ппд називпм: „ЕНЕРГЕТИКА И ЖИВПТНА СРЕДИНА“ 

Комисија:  доц. др Андријана Жекић, руководилац рада 

  др Дущан Поповић 

  др Горан Попарић 

 

c) ДРАГАНУ ЛУКИЋ, апсплвента физике, смер Физика и пснпви технике, кпја је пријавила 

диплпмски рад ппд називпм: „ИЗВПЂЕОЕ АРИТМЕТИЧКИХ ППЕРАЦИЈА У РАЧУНАРСКПЈ 

ТЕХНИЦИ“ 

Комисија:  доц. др Горан Попарић, руководилац рада 

  доц. др Зоран Николић 

  Мирослав Поповић 

 

d) МАРКА МИЛАДИНПВИЋА, апсплвента метепрплпгије, кпји је пријавип диплпмски рад 

ппд називпм: „СУНЧЕВП ЗРАЧЕОЕ И ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА“ 

Комисија: проф. др Мирослава Ункащевић, руководилац рада 
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  доц. др Ивана Тощић 

  мр Катарина Вељовић 

 

8. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је ДАЛП САГЛАСНПСТ на ангажпваое дпц. др Гпрана Пппарића и 

Мирпслава Ппппвића за извпђеое наставе из предмета Мпнитпринг буке на Гепграфскпм 

факулету Универзитета у Бепграду щкплске 2011/2012 гпдине.  

 

9. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је, уместп дпсадащоег шлана прпф. др Драгпмира Крпића, а накпн 

гласаоа у кпме су ушествпвали сви шланпви Већа, једнпгласнп изабралп др СРЂАНА БУКВИЋА за 

шлана Савета Физишкпг факултета из редпва наставника за мандатни перипд 2009-2012. гпдина.   

 

10. ташка 

 

Наставнп-наушнп веће је, уместп дпсадащоег шлана прпф. др Милана Дамоанпвића, за шлана 

Већа наушних пбласти прирпднп-математишких наука Универзитета у Бепграду једнпгласнп 

изабралп прпф. др ВПЈУ РАДПВАНПВИЋА.  

 

11. ташка 

Прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјшинпвић ппднеп је Наставнп-наушнпм већу извещтај п 
упису студената и прганизацији наставе у нареднпј щкплскпј гпдини. Такпђе је известип Веће п 
прпменама у нпвпм Статуту Физишкпг факултета у пднпсу на Статут пд 2006. гпдине.  

Ппвпдпм дпнпщеоа нпвпг Статута, све катедре су пдржале свпје састанке и на оима је 
утврђен састав Већа катедри, пдређени су щефпви лабпратприја и пдређени наставници на свим 
предметима. За нпвпг щефа Катедре за кпмпјутерску физику изабран је прпф. Иван Белша, а за в.д. 
щефа Катедре за физику језгра и шестица декан је ппставип прпф. Мају Бурић. 

На пснпвне и мастер академске студије уписанп је укупнп 438 студената. Пве гпдине је први 
пут пбављен упис предмета за све студенте, при шему су студенти пдмах пдредили и избпрне 
предмете кпје ће слущати. Преглед студената уписаних на пснпвне студије пп смерпвима изгледа 
пвакп: 
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Бруцпщи + I други пут II III IV Укупнп 

А 27+7 16 16 6 72 

Б 41+13 35 29 11 129 

Ц 39+9 15 12 6 81 

Метепр. 33+10 17 18 12 90 

ФиПТП 0 0 2 0 2 

 140+39 83 77 35 374 

 

У прву гпдину студија је уписанп 140 студената, и тп 137 на бучету и 3 кап сампфинансирајући. 

На прву гпдину мастер студија је уписанп укупнп 45 студената, и тп 12 на А смер, 19 студената на Б 

смер, 10 студената на Ц и 4 студента на метепрплпгију смер. 32 студената је уписанп на бучет, а 13 

кап сампфинансирајући. На вище гпдине мастер студија уписанп је јпщ 19 студената, щтп даје 

укупан брпј пд 64 студената уписаних на мастер академске студије. 

На предлпг прпдекана, Наставнп-наушнп веће је дпнелп пдлуку да се у нареднпј щкплскпј 
гпдини вище не уписује гпдина студија, већ самп предмети. Такпђе, Наставнп-наушнп веће је 
дпнелп пдлуку да су студенти уписани на мастер студије, а кпји су пснпвне студије заврщили пп 
старпм прпграму, такпђе у пбавези да израде и пдбране мастер рада. Приликпм уписа на мастер 
минимални брпј бпдпва кпји се уписује биће 60, пднпснп 120 ЕСПБ (упис на А смер са 
трпгпдищоим факултетпм); укпликп су неки пбавезни предмети признати замеоују се избпрним. 

Прпдекан за наставу је пбавестип Веће да ће се убудуће врщити кпнтрпла предаје записника п 

пплагаоу испита.  

За извпђеое експерименталних вежби на пснпвним студијама пдређени су студенти 

дпктпрских студија Кпста Симпнпвић и Милпщ Ђпрђевић, али је пдлушенп да је убудуће пптребан 

пбразлпжен предлпг катедре са краткпм струшнпм бипграфијпм дпктпранта кпји се предлаже.  

У вези са питаоем да ли да се избпрни предмети  на смеру Астрпфизика Математишкпг 

факултетета Универзитета у Бепграду Електрпмагнетизам и атпмистика и Таласи и пптика, 

прганизују ппсебнп за студенте астрпфизике или да пни те предмете слущају са пдгпварајућим 

смерпвима Физишкпг факултета, развила се дискусија у кпјпј је ушестпвалп вище шланпва Већа, 

накпн шега је са 1 гласпм ПРПТИВ и 16 УЗДРЖАНИХ гласпва дпнета пдлука да се настава за 

астрпфизишаре прганизује ппсебнп за оих, кпд предметнпг наставника дпц. др Зпрана Бпрјана.  
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Избпрнп веће 

 

12. ташка 

 

Избпрнп веће редпвних прпфеспра, ванредних прпфеспра и дпцената је са 5 УЗДРЖАНИХ 

гласпва и 40 гласпва ЗА, усвпјилп нпве критеријуме за избпр у зваое дпцената.   

 

13. ташка 

 

Ппвпдпм предлпга вреднпваоа кплабпрацијских радпва при избпру у зваоа, развила се 

дискусија у кпјпј је ушествпвалп вище шланпва Већа, али кпнкретне пдлуке нису дпнете.  

  

Седница Наставнп-наушнпг већа је прекинута у 13:10 шаспва, с пбзирпм на прекпрашеое 

термина и пптребу пдржаваоа редпвне наставе у амфитеатру, а ташке дневнпг реда кпје нису 

размптрене пдлпжене су за наредну седницу Већа.  

 

 

Бепград, 2.11.2011.      ДЕКАН ФИЗИЧКПГ ФАКУЛТЕТА 

       Прпф. др Љубища Зекпвић, с.р. 

 

 


