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З А П И С Н И К
Са IV редовне седнице Савета Физичког факултета
oдржане 13. aприла 2011. године, са почетком у 11 часова
Присутни чланови из редова наставника, сарадника и АТ особља Физичког факултета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Проф. др Маја Бурић
Проф. др Драгомир Крпић
Проф. др Сунчица Елезовић Хаџић
Проф. др Иван Белча
Доц. др Андријана Жекић
Доц. др Ивана Тошић
Доц. др Божидар Николић
Доц. др Братислав Обрадовић
Др Душко Латас
Др Владимир Ђурђевић
Мр Мирјана Сарван
Марица Огњановић
Зоран Бокор

Присутни чланови из реда студента:
14. Марко Лончар
15. Марко Влаисављевић
16. Ивана Поповић
Представници оснивача, Владе Републике Србије, нису именовани.
Оправдано одсутни:
- Проф. др Мићо Митровић
- Др Зорица Поповић
- Владимир Вељић
Присутни представници Руководства Физичког факултета:
- Декан, Проф. др Љубиша Зековић,
- Продекан за наставу, Доц. др Иван Дојчиновић
- Продекан за финансије, Проф. др Јаблан Дојчиловић
- Директор Института за физику, Проф. др Александар Срећковић
- Директор Института за метеорологију, Проф. др Лазар Лазић
Седници присуствује 16 (шеснаест) од укупно 23 (двадесeттри) члана Савета са правом гласа, према списку
који чини саставни део овог записника.
Одлуке Савета Факултета у складу са чл. 157. став 2. Статута Физичког факултета и чл. 53. став 2. Закона о
високом образовању («Сл. Гласник Републике Србије» бр.76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), доносе се већином гласова укупног броја чланова Савета.
Седницу је отворила, Председница Савета Физичког факултета, Проф. др Маја Бурић. Пошто је
констатовала кворум потребан за рад и одлучивање предложила је следећи,
Д н е в н и
1.
2.

р е д

Усвајање Записника са треће редовне седнице Савета Факултета одржане 25. новембра 2010. године.
Усвајање Извештаја о попису на Физичком факултету са стањем на дан 31.12.2010. године.
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Усвајање Извештаја о финансијском пословању и годишњем обрачуну Физичког факултета за 2010.
годину.
План јавних набавки за 2011. годину.
Доношење одлуке о исплатама дела накнаде зараде за запослене на породиљском и одсуству ради неге
детета.
Текућа питања.

3.
4.
5.
6.

Дневни ред је усвојен као што је предложен, те се прешло на
1. тачку
Записник са III редовне седнице Савета физичког факултета усвојен је без примедби.
2. тачка
Пошто је краћи извештај поднео председник пописне комисије Факултета, Доц. др Братислав Обрадовић,
исти је једногласно усвојен са 16 (шеснаест) гласова ЗА.
Чланови Савета Факултета сугерисали су да се о свим питањима која су се током пописа отворила, обзиром
да је пописивано само затечено-фактичко стање, а на шта је Комисија за попис у поднетом Извештају
указала, обавести Управа Факултета, и задужи да за прву наредну седницу Савета Факултета припреми
предлоге решења за сва од отворених питања:
-

опреме која се налази у другим институцијама, пре свега Институту Винча и Институту за физику,
недостајуће опреме којом су задужени пензионисани радници Факултета или други којима је по било
ком основу престао радни однос код овог Факултета,
евидентирања и постављања маркица са инвентарским бројевима, на опрему која из било ког разлога
није доступна за попис,
отпис застареле опреме, пре свега електронске,
достава на рециклажу електронске опреме у складу са прописима о газдовању електронским отпадом,
и друга отворена питања
3. тачка

Неопходне информације везане за финансијско пословање и годишњи обрачун Физичког факултета за 2010.
годину, изнео је продекан за финансије проф. др Јаблан Дојчиловић. Савет Физичког факултета је по
поднетом извештају, са 15 (петнаест) гласова ЗА, и 1 (једним) УЗДРЖАНИМ, прихватио извештај о
финансијском пословању и годишњем обрачуну Факултета за 2010. годину.
4. тачка
Неопходне информације везане за обавезе Факултета произашле из Закона о јавним набавкама («Сл. гласник
републике Србије» бр. 116/08) и Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (Сл. гласник РС
бр.50/09), изнео је продекан за финансије проф. др Јаблан Дојчиловић. Посебно је истакнуто да је
финансијски део плана у потпуности остао на нивоу из 2010. године, након чега је Савет Физичког
факултета једногласно је са 16 (шеснаест) гласова ЗА, прихватио предлог одлуке о Плану јавних набавки
Физичког факултета за 2011. годину.
На предлог Савета Факултета неопходно је информисати запослене, да се све набавке неопходног
канцеларијског материјала могу пријавити раднику задуженом за набавку, и реализовати преко фирме
„Табулир“ са којом је Физички факултет, закључио уговор о набавци канцеларијског материјала за 2011.
годину.
5. тачка
Продекан за финасије Проф, др Јаблан Дојчиловић, упознао је присутне са спремношћу Управе Факултета
да помогне запосленим радницама током породиљског и одсуства ради неге детета, исплатама дела наканде
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зараде из сопствених средстава Факултета, те да је припремљен предлог прослеђен Савету факултета на
усвајање.
Др Душко Латас, указао је на став Закона о раду («Сл. Гласник Републике Србије» бр.24/05 и 61/05) по коме
се основна зарада одређује на основу услова утврђених правилником, и предложио измену Правилника о
раду Факултета којом би се питање основне зараде дефинисало тако да часови не буду третирани као
промељиви део зараде. Такође је предложено да се одлука примењује почев од 01. јануара, а не од 01. маја
2011. године, на шта је Управа Факултета остала на становишту да ретроактивност није могућа.
Савет Физичког факултета једногласно је са 16 (шеснаест) гласова ЗА прихватио предлог одлуке о
исплатама дела накнаде зараде за запослене на породиљском и одсуству ради неге детета из сопствених
средстава Факултета почев од 01. маја 2011. године.
Савет је предложио да се до наредне седнице Савета испитају све правне и финансијске могућности за
промену одредаба Правилника о раду Факултета које се тичу питања основне зараде.

6. тачка
У оквиру ове тачке дневног реда Декан Факултета, проф. др Љубиша Зековић, и продекан за финансије
проф. др Јаблан Дојчиловић, информисали су присутне
- о окончању радова на постављању оптичких каблова и повезивању објеката Факултета у улици Цара
Душана бр. 13 и Добрачиној бр. 16, као и о напорима да се овај за сада комерцијални аранжман,
ускоро подведе под услове који важе за академску мрежу,
- о финансијској подршци одржавању Републичког такмичења из физике, које је одржано на
Физичком Факултету 9. и 10. априла 2011. године,
- о финансирању учешћа наших студената на Приматијади 2011. која се одржава у Чању у периоду од
28. априла до 03. маја 2011. године,
- о неопходности набавке нових софтверских решења за потребе финансијске службе као и
библиотека у саставу Факултета,
- о обавези плаћања акредитације Факултета,
- о томе да ће одмах по усвајању измена и допуна Статута Универзитета, бити припремљене и измене
и допуне Статута Физичког Факултета, чему ће бити посвећена посебна седница Савета Факултета.
Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је окончана у 12:30 часова.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Маја Бурић
Записник:
Лелица Вуковић-Радош

