
Научнпм већу Института за физику 

На седници Научнпг већа Института за физику, пдржанпј 26.04.2013. гпдине, именпвани смп за 

чланпве кпмисије за стручну пцену услпва за реизбпр Бпјана Златкпвића, у зваое 

ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК. Ппштп смп се уппзнали са прилпженим материјалпм за реизбпр у 

зваое, а и личнп уппзнали кандидата крпз стручну и научну сарадоу, ппднпсимп Научнпм већу 

следећи 

 

ИЗВЕШТАЈ 

1. Стручнп – бипграфски ппдаци 

Бпјан Златкпвић је рпђен 1982. гпдине у Бепграду, где је завршип пснпвну шкплу. 2001. 

завршава гимназију у Бепграду. Диплпмирап је децембра 2011. гпдине, на Физичкпм 

факултету. Дпктпрске студије уписује јануара 2012,. гпдине на смеру Квантна Оптика и ласери 

Физичкпг факултета Универзитета у Бепграду. 

Бпјан Златкпвић је заппслен на Институту за физику пд 01.01.2012. гпдине у Центру за 

фптпнику, кап сарадник на научнпм прпјекту ОН 171038 Министарства за науку и технплпшки 

развпј Републике Србије ппд називпм „Хплпграфске метпде генерисаоа специфичних таласних 

фрпнтпва за ефикасну кпнтрплу квантних кпхерентних ефеката у интеракцији атпма и ласера ''. 

 

2. Анализа научне активнпсти 

Научна активнпст Бпјана Златкпвића је усмерена на експерименталнп испитиваое  кпхерентних 

ефеката изазваних резпнантним ласерским зрачеоем у атпмским системима. Предмет 

интереспваоа су резпнанце електрпмагнетнп индукпване транспаренције (ЕИТ) у пари 

рубидијума, видљиве у трансмисипнпм спектру ласера. Резпнанце се дпбијају мереоем 

трансмисије ласера стабилисанпг на учестанпст атпмскпг прелаза на D1 линији, у функцији 

интензитета магнетскпг ппља, усмеренпг паралелнп правцу прппагације ласерскпг снппа, кпје 

дпвпди дп цепаоа хиперфиних нивпа на Земанпве ппднивпе (Ханле ЕИТ). Експерименталнп се 

анализира утицај радијалнпг прпфила и пречника ласерскпг снппа, кап и температуре 

рубидијума, на амплитуде и пплуширине Ханле резпнанци. Ради се са гауспвским и квази П- 

прпфилпм снппа, при истпј укупнпј снази и дијаметру снппа. Експеримент прпверава тепријске 

резултате, кпји предвиђају различите ширине резпнанци за два наведена прпфила ласерскпг 

снппа. У експериментима су пптврђена тепријска предвиђаоа да ЕИТ резпнанце дпбијене 

гауспвским зракпм веће ширине имају различите прпфиле за различите интензитете, тј. пблик 

лпренцијана за мале интензитете и нелпренцијана са суженим централним делпм за веће 

интензитете. За уски гауспвски зрак су дпбијени нелпренцијански пблици резпнанци. 

Резпнанце дпбијене при мереоу са П-прпфилпм снппа имају исте амплитуде, али нештп већу 

ширину пд пних дпбијених са гауспвским снпппм. 

У даљем раду кплега Бпјан Златкпвић се бавип четвпрпструким мешаоем електрпмагнетних 

таласа у парама калијума кпришћеоем двпструке Λ шеме. Четвпрпталаснп мешаое у парама 

калијума (кпликп је нама ппзнатп) дп сада није билп експерименталнп ппаженп а тп је ппшлп 

за рукпм кплеги Златкпвићу и сарадницима. Накпн сампг пткрића кплега је испитивап пспбине 

кпоугпванпг и ппјачанпг прпбнпг снппа кпји се генеришу ппмпћу пваквпг прпцеса. Накпн 



пдређиваоа експерименталних услпва у кпјима се дпбија пптимална ефикаснпст 

четвпрпталаснпг мешаоа прешап је на истраживаое успправаоа кратким импулса 

кпоугпванпг и ппјачанпг прпбнпг снппа у пваквпм прпцесу. Такпђе планира се примена 

кпоугпванпг снппа у експериментима са сппрпм светлпшћу и увезаним снпппвима. 

 

3. Ангажпванпст у научнпм раду 

Бпјан Златкпвић ради на научнпм прпјекту ОН 171038 Министарства за науку и технплпшки 

развпј Републике Србије ппд називпм „Хплпграфске метпде генерисаоа специфичних таласних 

фрпнтпва за ефикасну кпнтрплу квантних кпхерентних ефеката у интеракцији атпма и ласера '', 

чији је рукпвпдилац  др Дејан Пантелић. Од прпшлпг избпра у зваое истраживач  сарадник 

пбјавиo је један научни рад из класe М21 у часппису Laser Physics Letters, један научни рад из 

класе М22 у часппису Physica Scripta T, један научни рад из класе М33 у часппису Proceedings of 

SPIE и једнп саппштеое са међунарпднпг скупа из класе М34 у збпрнику апстраката Book of 

Abstracts of V International School and Conference on Photonics – Photonica 2015. 

 

4. Мишљеое и предлпг 

На пснпву излпженпг, сматрамп да Бпјан Златкпвић испуоава све услпве из Закпна п 

научнпистраживачкпј делатнпсти и Правилника п стицаоу научнпистраживачких зваоа 

Министарства за науку и технплпшки развпј Републике Србије, за ппнпвни избпр у зваое 

ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК. Стпга, Научнпм већу Института за физику  

 

ПРЕДЛАЖЕМО 

да кандидата Бпјана Златкпвића ппнпвп изабере у зваое ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК. 

У Бепграду, _____   2016.       Чланпви кпмисије: 

 др Бранислав Јеленкпвић, 

научни саветник Института за физику 

 

 др Дејан Пантелић, 

научни саветник Института за физику 

 

др Александар Крмппт, 

научни сарадник Института за физику 

 

др Јпвана Петрпвић 

научни сарадник Института за нуклеарне науке Винча 


