Савет Физичког факултета, 02. април 2014.

З А П И С Н И К
Са V редовне седнице Савета Физичког факултета
oдржане 02. априла 2014. године, са почетком у 11 часова
Присутни чланови из редa наставника, сарадника и АТ особља Физичког факултета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Проф. др Срђан Буквић
Проф. др Воја Радовановић
Проф. др Сунчица Елезовић Хаџић
Проф. др Татјана Вуковић
Проф. др Ивана Тошић
Проф. др Горан Попарић
Проф. др Бећко Касалица
Проф. др Ђорђе Спасојевић
Проф. др Марија Димитријевић
Доц. др Владимир Ђурђевић
Доц. др Славица Малетић
Доц. др Душко Латас
Др Мирјана Сарван
Слађана Митровић
Младен Перковић

Присутни чланови из реда студента:
1. Данило Николић
2. Јован Перић
Представници оснивача, Владе Републике Србије, нису именовани.
Оправдано одсутни:
- Марко Влаисављевић
- Јелена Репић
Присутни представници Руководства Физичког факултета:
-

Декан, Проф. др Јаблан Дојчиловић,
Продекан за финансије, Проф. др Иван Белча,
Продекан за наставу, Проф. др Иван Дојчиновић,
Кандидат Студентског парламента за студента продекана, Сања Ђурђић
Директор Института за метеорологију, Проф. др Лазар Лазић,

Седници присуствује 17 (седамнаест) од укупно 23 (двадесeттри) члана Савета Физичког
факултета 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, 44/10 и 93/13), доносе се већином гласова укупног броја чланова Савета.
Седницом председава председник Савета Физичког факултета, Проф. др Срђан Буквић. Пошто је
констатово кворум потребан за рад и одлучивање предложио је следећи,
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Д н е в н и

р е д

1. Усвајање Записника са редовних седнице Савета Факултета одржаних 25. децембра 2013 и 22.
јануара 2014. године.
2. Верификација мандата члана Савета Факултета из реда студента Факултета.
3. Доношење одлуке о избору студента продекана Физичког факултета за школску 2013/2014.
годину.
4. Усвајање Извештаја о попису на Физичком факултету са стањем на дан 31.12.2013. године.
5. Усвајање Извештаја о финансијском пословању и годишњем обрачуну Физичког факултета за
2013. годину.
6. Годишњи извештај о реализацији јавних набавки у 2013. години.
7. Усвајање Правилника – Интерног акта Наручиоца .
8. Усвајање одлуке о расподели уплаћених средстава на докторским студијама.
9. Предлог одлуке о висини школарине за самофинансирајуће студенте основних и мастер
академских студија у школској 2014/15.
10. Текућа питања.
Дневни ред је усвојен као што је предложен.
1. тачка
Записници са четврте редовне седнице Савета Физичког факултета одржане 25. децембра 2013 и
22. јануара 2014. године, усвојени су без примедби.
2. тачка
Савет Факултета je са 17 (седамнаест) гласова ЗА, донео одлуку, којом се констатује престанак
мандата, члану Савета из реда студената Сањи Ђурђић изабраној од стране Студентског
парламента за студента продекана и верификује мандат новом члану Савета Физичког факултета
из реда студената изабраном на седници Студентског парламента одржаној 05. марта 2014.
године, Јовану Перићу. Верификацијом мандата, именовани је стекао својство члана Савета
Факултета, а тиме и право и дужност учешћа у раду Савета.
3. тачка
Савет Факултета је са 17 (седамнаест) гласова ЗА, донео одлуку, којом се прихвата предлог за
избор студента продекана за школску 2013/14. годину, који је утврдио Студентски парламент
Физичког Факултета на изборима одржаним 05. марта 2014. године.
За студента продекана у школској 2013/14. години, изабрана је САЊА ЂУРЂИЋ, студент
Физичког факултета, студијска група Примењена физика и информатика.
4. тачка
Савет Факултета је са 17 (седамнаест) гласова ЗА, усвојио извештај о попису на Физичком
факултету са стањем на дан 31.12.2013. године, уз примедбу проф. др Татјане Вуковић за
корекцију пописнe листe - објекат улици Цара Душана број 13, обзиром да није задужена опремом
како је у пописној листи погрешно наведено.

2

Савет Физичког факултета, 02. април 2014.
5. тачка
Неопходне информације везане за финансијско пословање и годишњи обрачун Физичког
факултета за 2013. годину, изнео је продекан за финансије проф. др Иван Белча. Уследила је краћа
расправа о висини зарада, након чега је Савет Физичког факултета, са 17 (седамнаест) гласова ЗА,
прихватио извештај о финансијском пословању и годишњем обрачуну Факултета за 2013. годину.
6. тачка
Неопходне информације везане за годишњи извештај о реализацији јавнх набавки у 2013. години,
изнела је секретар Факултета Лелица Вуковић Радош.
Савет Физичког факултета је по поднетом извештају, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, прихватио
годишњи извештај о реализацији јавних набавки у 2013. години.
7. тачка
Неопходне информације везане за доношење Правилника о јавним набавкама као Интерног акт
Наручиоца, изнела је секретар Факултета Лелица Вуковић Радош. Посебно је указано на новине у
поступку планирања и контроле јавних набавки за испоручена добaра пружене услуге, односно
изведене радове.
Савет Физичког факултета је потом, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, прихватио Правилник о јавним
набавкама као Интерни акт Наручиоца.
8. тачка
Неопходне информације везане за одлуку о расподели средстава уплаћених на докторским
студијама, изнео је декан Физичког факултета проф. др Јаблан Дојчиловић. Новом одлуком
избегнуте су недоречености раније донете одлуке (08.11.2012), јасно назначеном разликом у
расподели средстава од школарина уплаћених од домаћих и студента страних држављана.
Савет Физичког факултета је потом, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, прихватио нову одлуку о
расподели уплаћених средстава на докторским студијама на Физичком факултету.
9. тачка
Неопходне информације везане за одлуку о предлогу повећања школарине за самофинасирајуће
студенте основних студија на 60.000, (са досадашњих 54.000) и мастер студија на 66.000, (са
досадашњих 60.000) образложио је је декан Физичког факултета проф. др Јаблан Дојчиловић.
Захтев за мишљење упућен је Министарству просвете, науке и технолошког развоја преко
Универзитета у Београду и образложен чињеницом да је школарина на Физичком факултету међу
најнижим на Универзитету, да није мењана од 2009. године, као и да је затражено минимално
повећање.
Савет Физичког факултета је потом, са 14 (четрнаест) гласова ЗА, 3 (три) ПРОТИВ и без
УЗДРЖАНИХ гласова, прихватио одлуку о повећању школарине на Физичком факултету у
школској 2014/15 години.
10. тачка
Декан Физичког факултета проф. др Јаблан Дојчиловић обавестио је чланове Савета Факултета да
је Центар за промоцију науке у блокади и да ће Факултет помоћи финасирање неких од програма
овог Центара, како би се у предстојећем уписном року на Физички факултет уписао што већи број
студента.
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Декан Физичког факултета обавестио је присутне и о одговору Министарства просвете - Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање, по коме одговори на
конкретна питања Факултету нису дати.

Седница је прекинута у 12:45 часова.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Срђан Буквић

Записник: Лелица Вуковић-Радош
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