Савет Физичког факултета, 25. децембар 2013.

З А П И С Н И К
Са IV редовне седнице Савета Физичког факултета
oдржане 25. децембра 2013. године, са почетком у 12 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
Др Душко Латас
Др Мирјана Сарван
Слађана Митровић
Младен Перковић

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

Декан, Проф. др Јаблан Дојчиловић,
Продекан за финансије, Проф. др Иван Белча,
Продекан за наставу, Проф. др Иван Дојчиновић,
Студент продекан, Лука Бојић
Директор Института за физику, Доц. др Зоран Николић,

Седници присуствује 18 (осамнаест) 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 треће редовне седнице Савета Факултета одржане 27. јуна
године.
2. Верификација мандата чланова Савета Факултета из реда студента Факултета
3. Годишњи извештај о раду поднет од стране декана Факултета
4. Усвајање финансијског плана за 2014. годину.
5. Усвајање Плана јавних набавки за 2014. годину.
6. Текућа питања.

2013.

Дневни ред је усвојен као што је предложен.
1. тачка
Записник са треће редовне седнице Савета Физичког факултета одржане од 27. јуна 2013. усвојен
је без примедби.
2. тачка
Савет Факултета je једногласно са 18 (осамнаест) гласова ЗА, донео одлуку, којом се констатује
престанак мандата, и верификује мандат нових чланова Савета Физичког факултета из реда
студената изабраних на седници Студентског парламента одржаној 13. новембра 2013. године, и
то:
Констатује се престанак мандата:
1.
2.
3.
4.

Марку Лончару
Марку Влаисављевићу
Ивани Поповић
Игору Прлини

Верификују се мандати чланова Савета Физичког факултета из реда студената изабраним на
седници Студентског парламента одржаној 13. новембра 2013. године, и то:
1.
2.
3.
4.

Марку Влаисављевићу
Данилу Николићу
Јелени Репић
Сањи Ђурђић

Верификацијом мандата, именовани су стекли својство члана Савета Факултета, а тиме и право и
дужност учешћа у раду Савета.
3. тачка
Годишњи извештај о раду декана Факултета достављен је присутнима пре почетка седнице. Декан
Факултета проф. др Јаблан Дојчиловић, укратко је резимирао активности деканског колегијума у
првој години мандата. Савет је је једноглсано, са 18 (осамнаест) гласова ЗА, усвојио деканов
годишњи изештај о раду, који чини саставни део ове одлуке. (Прилог 1.)
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4. тачка
Неопходне информације везане за финансијски план Физичког факултета за 2014. годину, изнео је
продекан за финансије проф. др Иван Белча.
Савет Физичког факултета је након краће расправе по поднетом извештају, са 18 (осамнаест)
гласова ЗА, усвојио финансијски план Физичког факултета за 2014. годину.
5. тачка
Материјал за ову тачку дневног реда члановима Савета достављен је у електронском и писаном
облику. Секретар Факултета Лелица Вуковић Радош, указала је на законске обавезу Факултета да
усвоји План јавних набавки, као и план набавки на који се закон неће примењивати, и да исте у
писаној и електронској форми достави до 31. јануара 2014. године Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији. Након краће расправе одлучено је са 18 (осамнаест) гласова
ЗА, да надлежне службе Факултета припреме предлоге наведених докумената и да се они усвоје у
законском року. Прихваћен је предлог да се седница прекине и настави у јануару 2014. у термину
који ће омогућити благовремено усвајање планова за 2014. годину и њухову уредну доставу
надлежним институцијама.

Седница је прекинута у 13:45 часова.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Срђан Буквић

Записник: Лелица Вуковић-Радош

Прилог 1.
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Савету Физичког факултета
Извештај о раду
У протеклих годину дана декан Физичког факултета и његови продекани су своје
активности испољили у неколико сегмената. То је, пре свега нормално функционисање
факултета као престижне високошколске образовне и научно-истраживачке установе.
Декан и сви остали факултетски представници су у телима (Универзитет и Министарство)
у која су изабрани, штитили интересе факултета. Својим наступима су настојали да
унапреде функционисање универзитетских тела (Сенат и Савет БУ, стручна већа и већа
групације).
Упис студената на свим нивоима студија као и одржавање наставе у протеклој
школској години су се одвијали успешно према утврђеном календару и прописаним
правилима. Такође су и сви испитни рокови одржани према распоредима које је уредио
продекан за наставу. Проблеми са предајом резултата испита и попуњавањем и
закључавањем оцена са испита су све мањи. Активним приступом продекана за наставу и
декана решени су и ови проблеми са професорима са Математичког факултета. Набавка
одговарајућег програма, обука за рад и уношење великог броја података за студенте свих
нивоа омогући ће да се ускоро почну издавати и прве дипломе за болоњске студенте.
Значајан допринос дали су чланови деканског колегијума у успешној реализацији ИПА
пројекта, тако да је већина студентских лабораторија добила велики број савремених
наставних средстава чиме ће се знатно подићи ниво експерименталних вежби на
факултету. Највећи терет на својим леђима при овој реализацији имао је проф. др Ђорђе
Спасојевић па му се испред факултета још једном захваљујем. Остаје и даље наша обавеза
(декан, продекани, шефови лабораторија, наставници, технички сарадници) да се добијени
уређаји активирају и уврсте у редован процес наставе, а затим благовремно напишу
одговарајући извештаји.
Успешно су припремљена и одржана скоро сва Изборна и Научно-наставна већа
(само за једну седницу није било кворума). Све одлуке са ових већа су реализоване у
складу са законским и факултетским прописима. Мој лични утисак да је атмосфера на
већима као и Земљина атмосфера. Најчешће стабилна и уравнотежена. Локалне
пертурбације (поремећаји), високи и ниски притисци и, што би колеге метеоролози рекли,
глобално загревање условљавају одређену врсту непогода. Оптимиста сам, иде Нова
година, а и Европа нам се бојажљиво смеши.
За студенте докторских студија са Институтом за физику и Институтом Винча
решени су проблеми око школарина, израде ранг листе за студирање на терет буџета
државе и процедуре за пријаву теме докторске тезе. Такође је уређено коришћење дела
школарине за рад на докторату код студената докторских студија. Део студентског
одељења који се односи на докторске студије је пресељен у зграду на Студентском тргу.
Носилац ових активности било је руководство факултета у којима је продекан за науку
имао највећи допринос. То се огледа и у релативно редовном одржавању научних
семинара и њиховој доброј посећености.
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Финансије на факултету су одржаване на нивоу од прошле године са незнатним
осцилацијама. Оне су биле условљене променом начина обрачуна средстава од стране
министарства, уравнотеженим приступом ка школаринама самофинансирајућих
студената, међународним пројектима и сарадњом са привредом. Финансијски, а вероватно
и судски проблеми са београдским електранама су решени уз велико трошење људских
ресурса факултета (декан, продекан за финансије, секретар факултета и финансијска
служба).
Припремљена је пројектна и остала документација којом смо се пријавили за
инвестициона средства код Министарства за образовање, науку и технолошки развој.
Завршена је и предата комплетна документација за акредитацију Физичког факултета као
НИО. Такође је добро организована припрема обимне документације везане за проверу
квалитета Физичког факултета, а све у склопу почетка његове реакредитације. У великој
мери је одрађена и израда предлога планова и програма студијских програма основних,
мастер и докторских студија. Следи финализација ових предлога и њихово усаглашавање
са акредитационим правилима, а затим усвајање на ННВ-у, Већу групације и Сенату
универзитета.
Са Хемијским факултетом су регулисана међусобна потраживања настала пре
неколико година. Са представницима Математичког факултета започети су разговори око
нешто другачијег регулисања међусобних обавеза која се односе на држање наставе.
Физички факултет је потписао Меморандум о сарадњи са НИС-ом. Овим
документом је дата основа за различите облике сарадње у којима доминира могућност да
се донирају и помажу одређене активности факултета (лабораторија знања, такмичење
ученика, рад студената у неким областима и сл.).
Припремљени су финансијски план и кадровски план за 2013, годину и завршни
рачун за 2012. годину. Ови документи су и усвојени на ННВ-у и Савету факултета у току
ове календарске године.
Успешно су одржане и две наше традиционалне свечаности слава и дан факултета
на којима су, између осталог, додељене велика и мала награда за науку и стипендије и
награде најбољим студентима. У припреми и реализацији ових манифестација активно је
учествовало и руководство факултета.
У овом кратком прегледу можда је нешто изостало због тога што је заборављено
или се по рејтингу нашло испод црте. У сваком случају, много више детаља о појединим
горе изложеним сегментима активности руководства факултета можете добити од декана ,
одговарајућих продекана и служби Физичког факултета.
Срећна вам Нова 2014. година и божићни празници.
20.12.2013.

Универзитет у Београду
Физички факултет, декан
проф.др Јаблан Дојчиловић
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