Београд, 24. децембар 2009. године

ЗАПИСНИК
Са конститутивне седнице Савета Физичког факултета
oдржане 24. децембра 2009. 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 Драгомир Крпић
Проф. др Маја Бурић
Проф. др Сунчица Елезовић Хаџић
Доц. др Андријана Жекић
Доц. др Ивана Тошић
Доц. др Иван Белча
Доц. др Братислав Обрадовић
Мр Душко Латас
Мр Зорица Пајовић
Мр Мирјана Сарван
Мр Владимир Ђурђевић
Марица Огњановић
Зоран Бокор

Присутни чланови из реда студента:
14. Јелена Пешић
15. Марко Лончар
16. Јелена Пајовић
Представници оснивача, Владе Србије, нису именовани.
Оправдано одсутни:
- Проф. др Мићо Митровић
- Доц. др Божидар Николић
- Марко Влаисављевић
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 метеорологију, Проф. др Лазар Лазић
- Директор Института за физику, Проф. др Александар Срећковић
- Кандидат за избор студента продекана за школску 2009/2010 годину, Милица
Андрејић
Пре почетка седнице присутне је поздравио декан Факултета, проф. Др Љубиша
Зековић, зажелевши успех у раду члановима новог сазива Савета Факултета. Декан је
изразио своје жаљење што и овај сазив Савета факултета започиње мандат, а да оснивач,
Влада Републике Србије, није именовала своје представнике за чланство у Савету
Факултета, те да се нада да ће у најскорије они бити именовани. Факултет је своју обавезу
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испунио и своје предлоге како је то наложено, благовремено проследио Ректорату
Универзитета у Београду, који их је упутило надлежним министраствима и Влади Србије.
Седницу је отворио, Председник Савета Физичког факултета у мандату од 2006. до
2009. године, Проф. др Драгомир Крпић. Поздравио је све присутне и констатовао кворум
потребан за рад и одлучивање, те предложио следећи,
Дневни

ред

1.

Информација о усвајању Записника са IX редовне седнице Савета Факултета
одржане 18. и 24. јуна 2009. године. ( Записници у прилогу).

2.

Информација о усвајању Извештаја о раду Савета Физичког факултета за период
2006/2009. (Извештај у прилогу)

3.

Верификација мандата чланова Савета Физичког факултета.
a. Избор верификационе комисије
b. Усвајање извештаја Верификационе комисије
(Предлог одлука о престанку мандата чланова Савета Физичког факултета у мандатном
периоду 2006/2009 и верификовању мандата чланова за мандатни период 2006/2009 –
Предлози у прилогу)

Председавање седницом до избора Председника и заменика председника Савета Факултета
преузима најстарији члан Савета Факултета.

4.

Избор председника и заменика председника Савета Физичког факултета
a.
b.
c.
d.

Избор Комисије за спровођење гласања
Предлагање кандидата и утврђивање листе кандидата
Гласање
Извештај Комисије за спровођење гласања

Даље председавање седницом преузима новизабрани Председник Савета Физичког Факултета.
Савет Физичког факултета ће након краће паузе одржати своју I редовну седницу за коју је
предложен Дневни ред:

1.

Доношење одлуке о избору студента продекана за школску 2009/2010 годину.

2.

Доношење одлуке о висини школарине
Факултета

3.

Доношење финансијског плана Факултета за 2010. годину

4.

Покретање иницијативе за доношење новог статута Физичког факултета

5.

Текућа питања

и накнада које се плаћају за услуге

Како предлога за допуну Дневног реда није било, исти је усвојен као што је предложен, те
се прешло на
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1. тачку
Информација о Записнику са IX седнице Савета физичког факултета усвојенa је без
примедби.
2. тачка
Информација о Извештају о раду Савета Физичког факултета у мандату од 2006. до 2009.
године усвојенa је без примедби.
3. тачка
Формирана је Верификациона Комисија у саставу:
-

Доц др Андријан Жекић
Мр Владимир Ђурђевић
Јелена Пешић, студент

Члановима Верификационе Комисије стављена је на увид изборна документација коју
чине:
- записник са изборне седнице Наставно - научног већа Факултета, од 20.05.2009.
године,
- записник са изборног скупа административног, помоћног и техничког особља
Физичког факултета од 01.06.2009. године,
допис председника студентског парламента од 09.11.2009. године,
допис упућен Ректору Универзитета у Београду са предлогом за именовање
представника оснивача за Савет Физичког факултета од 08.10.2009. године.
Након увида у изборну документацију Доц др Андријана Жекић, је испред Верификационе
комисије саопштила да су поштоване прописане процедуре за избор чланова Савета
Факултета, након чега је Савет Факултета једногласно донео одлуку, којом се констатује
престанак мандата чланова Савета Физичког факултета Универзитета у Београду, истеком
мандатног периода на који су изабрани од 2006. до 2009. године и то:
Из реда наставника и сарадника:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Проф, др Ивану Аничину
Проф. др Драгомиру Крпићу
Проф. др Маји Бурић
Проф. др Сунчици Елезовић Хаџић
Проф. др Мирослави Ункашевић
Проф. др Срђану Буквићу
Проф. др Лазару Лазићу
Проф. др Милораду Кураици
Доц. др Андријани Жекић
Доц. др Божидару Николићу
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11. Доц. др Владану Вучковићу
12. мр Катарини Вељовић
13. мр Зорици Поповић
Из реда административно-техничког и помоћног особља:
1. Марици Огњановић
2. Слободану Никовићу
Из реда студената:
1.
2.
3.
4.

Јелена Пешић
Марко Лончар
Милица Андрејић
Виолета Милојевић

Оснивач - Владе Републике Србије, није именовала
Савету Факултета за мандатни период 2006-2009.
Именованим члановима престаје
дужност учешћа у раду Савета.

представнике за чланство у

својство члана Савета Факултета, а тиме и право и

Потом је Савет Факултета једногласно донео одлуку којим се верификују мандати чланова
Савета Физичког факултета Универзитета у Београду, за мандатни период од три године
од 2009. до 2012. године и то:
Из реда наставника и сарадника Факултета – изабраних на седници Наставно-научног већа
Факултета одржаној 20. маја 2009. године:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

др Драгомир Крпић, редовни професор
др Маја Бурић, редовни професор
др Сунчица Елезовић Хаџић, ванредни професор
др Мићо Митровић, ванредни професор
др Божидар Николић, доцент
др Ивана Тошић, доцент
др Андријана Жекић, доцент
др Иван Белча, доцент
др Братислав Обрадовић, доцент
мр Мирјана Сарван, асистент
мр Душко Латас, асистент
мр Владимир Ђурђевић, асистент
мр Зорица Поповић, асистент

Из реда АТП особља Факултета – изабраних на састанку запослених радника Факултета
одржаном 01. јуна 2009. године:
1. Марица Огњановић
2. Зоран Бокор
Из реда студената Факултета – изабраних на седници Студентског парламента одржаној
22. октобра 2009. године:
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1.
2.
3.
4.

Јелена Пешић
Марко Лончар
Марко Влаисављевић
Јелена Пајовић

Влада Републике Србије, као оснивач није именовала чланове за Савета Факултета.
Верификацијом мандата, стиче се својство члана Савета, а тиме и право и дужност учешћа
у раду Савета.
Тачка 4.
Даље председавање конститутивним делом седнице наставио је Проф. др Драгомир Крпић.
као најстарији члан новоизабраног Савета Факултета.
Председник Савета Факултета
сазив 2006. - 2009. године
Проф. др Драгомир Крпић

Прелазећи на следећу тачку дневног реда, Савет Физичког факултета је донео одлуку о
формирању Комисије за спровођење гласања у саставу:
-

Доц др Андријан Жекић
Мр Владимир Ђурђевић

Јелена Пешић, студент

Потом се приступило предлагању кандидата након чега је утврђен предлог два кандидата
за Председника Савета Физичког факултета и то:
1. Проф. др Драгомир Крпић, редовни професор
2. Проф. др Маја Бурић, редовни професор
Присутни чланови Савета прихватили су предлог председавајућег конститутивног дела
седнице Проф. др Драгомира Крпића, најстаријег члана Савета, да кандидат који у гласању
за председника Савета буде добио мањи број гласова, буде изабран за заменика
председника Савета Факултета, без понављања гласања.
Након гласања о коме је Комисија за спровођење гласања сачинила детаљан писмени
извештај, који чини саставни део овог записника, Савет Физичког факултета, је
констатовао да је са 12 (дванаест) гласова ЗА, за председника Савета Физичког факултета,
за мандатни период од три године, од 2009. до 2012. године, изабрана
Проф. др Маја Бурић, редовни професор
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и са 3 (три) гласа ЗА, за заменика председника Савета Физичког факултета, Проф. др
Драгомир Крпић, редовни професор.
Даље председавање седницом преузела је новоизабрана председница Савета Факултета
Проф. др Маја Бурић.
Председавајући
конститутивног дела седнице
Проф. др Драгомир Крпић

Наставак седнице представља прву седница новог сазива Савета Физичког факултета.
Тачка 1.
Савет Физичког факултета је са 15 (петнаест) гласова ЗА, прихватио предлог за избор
студента продекана који је утврдио Студентски парламент Факултета на изборима
одржаним 22.10.2009. године.
За студента продекана у школској 2009/10 години, изабрана је МИЛИЦА АНДРЕЈИЋ,
студент четврте године Б смера. Именована ступа на функцију студента продекана почев
од дана избора на седници Савета Факултета, а за фунцију коју обавља припада јој
накнада чија је висина дефинисана Правилником о раду Физичког факултета.
Тачка 2.
Савет Факултета је расправљајући о висини цена услуга из основне делатности Физичког
факултета прихватио предлог представника студента и потом са 15 (петнаест) гласова ЗА
донео одлуку о прихватању висине цена услуга из делатности Факултета уз корекцију по
којој ће уверења о положеним испитима бити бесплатна за све буџетске студенте.
Тачка 3.
Након краћег осврта на елементе Финсијског плана Факултета за 2010. годину, које је
изнео Продекан за финасије, Проф. др Јаблан Дојчиловић, а чији је предлог утврдило
Наставно научно веће на седници одржаној 23. децембра 2009. године, Савет Факултета је
једногласно са 15 (петнаест) гласова ЗА, донео одлуку о усвајању Финасијског плана
Физичког факултета за 2010. годину.
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Тачка 4.
Савет Факултета је са 15 (петнаест) гласова ЗА, прихватио предлог о покретању процедуре
за доношење новог статута Физичког факултета који ће обухватити студијске програме
предложене у поступку акредитације. Наставно-научно веће Факултета на једној од
наредних седница формираће и статутарну комисију која ће радити на припреми нацрта
новог Статута Факултета.
Тачка 5.
У оквиру ове тачке дневног реда продекан за финасије проф. др Јаблан Дојчиловић,
информисао је присутне
- о донацији рачунарске опреме;
- о потреби да зграде Факултета у Добрачиној бр.16 и Цара Душана бр 13. имају домара;
- о окончању поступка доношења Акта о процени ризика радних места запослених на
Факултету и о законским обавезама које из њега проистичу;
- о предстојећем кречењу у делу просторија Факултета у згради у улици Цара Душана бр
13.

Пошто је исцрпљен Дневни ред, седница је окончана у 12 и 40 часова.

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

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ за СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА
ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА и ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Конститутивна седница Савета Физичког факултета
24. децембар 2009. године
I
Од укупно 23 члана Савета Факултета седници је присутно 16 чланова.
Списак присутних чланова Савета саставни је део овог извештаја.
II
За Председника Савета Физичког факултета предложена су 2 (два) кандидата и то:
1. Проф. др Драгомир Крпић, редовни професор
2. Проф. др Маја Бурић, редовни професор
Присутни чланови Савета прихватили су предлог председавајућег конститутивне седнице
Проф. др Драгомира Крпића, најстаријег члана Савета, да кандидат који у гласању за
председника Савета буде добио мањи број гласова буде изабран за заменика председника
Савета Факултета, без понављања гласања.
III
Комисија је утврдила да гласачки списак чини 23 (двадесеттри) гласача, што представља и
укупан број чланова Савета Факултета.
Седници је присутно 15 чланова, јер је седницу због раније планираних обавеза напустио
доц. др Братислав Обрадовић, а који је био присутан на почетку седнице. Списак чланова
Савета који приступе гласању чиниће саставни део овог Извештаја.
Сходно чл. 53. Закона о високом образовању («Сл. гласник Републике Србије» бр. 76/05),
по коме се одлуке Савета доносе већином гласова укупног броја чланова Савета, за одлуку
о избору потребно је 12 (дванаест) гласова.
IV
Укупан број гласачких листића је 23 и словима: двадесеттри
Неупотребљених листића било је 8 и словима: осам.
Број употребљених гласачких листића је био 15 и словима: петнаест
Неважећих гласачких листића није било.
Резултати гласања су следећи:
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1. Проф. др Драгомир Крпић
2. Проф. др Маја Бурић

3 (три) гласа
12 (дванаест) гласова

Како је кандидат проф. др Маја Бурић, добила 12 гласова, што представља већину од
укупног броја гласова чланова Савета, то је
за Председника Савета Факултета, изабрана Проф. др Маја Бурић, редовни професор.
За Заменика Председника Савета Факултета изабран је проф. др Драгомир Крпић, редовни
професор.

Београд, 24.12.2009.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА

__________________________
Доц. др Андријана Жекић
__________________________
Мр Владимир Ђурђевић
__________________________
Јелена Пешић
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