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З   А   П   И   С   Н   И   К 

 

Са I редовне седнице  Савета Физичког факултета 

одржане  27. децембра 2018. године, са почетком у 13 часова 

 

 

Присутни  чланови представници Наставно-научног већа и истраживача Физичког факултета:   

 

1. Др Василић Растко, ванредни професор 

2. Др Вељовић Катарина, доцент 

3. Др  Жекић Андријана, ванредни професор 

4. Др Јанц Дејан, ванредни професор 

5. Др Кураица Милорад, редовни професор 

6. Др Латас Душко, доцент 

7. Др Николић Божидар, доцент 

8. Др Поповић Душан, ванредни професор 

9. Др Поповић Зорица, доцент 

10. Др Радовановић Воја, редовни професор 

11. Димић Александра, истраживач приправник 

12. Др Сретеновић Горан, научни сарадник 

 

Присутни  чланови представници AТП особља Физичког факултета:   

 

1. Мр Милена Богдановић, руководилац студентске службе 

2. Зоран Бокор, технички сарадник 

 

Присутни чланови представници студената Физичког факултета: 

 

1. Младен Станковић 

2. Петар Стојковић 

3. Озрен Петровић 

 

Осам  представника оснивача,  Владе Србије,  нису именовани. 

 

Оправдано одсутни 

 

1. Милош Радовић, студент 

2. Др Драгана Вујовић, ванредни професор 

 

Представници руководства Факултета: 

 

- Декан Физичког факултета, проф. др Иван Белча, 

- Продекан за финансије, проф. др Горан Попарић. 
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Представници стручних служби Факултета:  

 

- Весна Напијало, руководилац Финасијске службе 

- Јелена Дашић, службеник за јавне набавке 

- Лелица Вуковић Радош, секретар Факултета 

 

Седници присуствује 17 (седамнаест) од укупно 27 (двадесетседам) чланова Савета Физичког факултета 

са правом гласа, према списку који чини саставни део овог записника. 

Одлуке Савета Факултета у складу са чланом 144. Статута Физичког факултета (2018) и 63. Закона о 

високом образовању («Сл. Гласник Републике Србије» број 88/2017 и 73/2018), доносе се већином 

гласова укупног броја чланова Савета.  

 

Седницом председава председник Савета Физичког факултета у сазиву 2018-2022., Проф. др Воја 

Радовановић.  

Пошто је констатовао кворум потребан за рад и одлучивање предложио је следећи, 

 

Д  н  е  в  н  и         р  е  д 

 

1. Усвајање Записника са конститутивне седнице Савета Факултета одржане 28. новембра 2018. 
године.  

  
2. Усвајање Финансијског плана Физичког факултета за 2019. годину.  

 
3. Усвајање Плана набавки Физичког факултета за 2019. годину.  

 
4. Усвајање измена и допуна Правилника о буџетском рачуноводству.  
 
5. Усвајање измена и допуна Правилника о раду.  
 
6. Доношење одлуке о покретању процедуре издавања у закуп простора у објекту Факултета у улици 

Цара Душана број 13  
 

7. Текућа питања 

 

Савету Факултета упућена је на усвајање и одлука Наставно-научног већа Факултета од 26.12.2018., о 

утврђивању предлога одлуке о висини школарине на свим нивоима студија у наредној школској 

2019/2020., години. 

Савет је усвојио предложени дневни ред уз предложену допуну. 

 

 

1. тачка  

 

Записник са конститутивне  седнице Савета Факултета оджане 28. новембра 2018. године, усвојен је 

без примедби. 
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2. тачка  

 

После краћих образложења продекана за финансије др Горана Попарића и Весне Напијало, 

руководиоца Финансијске службе Физичког факултета, Савет је са 17 (седамнаест) гласова ЗА,  усвојио 

Финансијски план Факултета за 2019. годину.   

 

 

3. тачка  

 

После краћих образложења продекана за финансије др Горана Попарића и Јелене Дашић, службеника 

за јавне набавке Физичког факултета, Савет је са 17 (седамнаест) гласова ЗА,  усвојио  План набавки 

Факултета за 2019. годину.   

 

 

4. тачка  

 

После краћих образложења Весне Напијало, руководиоца Финансијске службе Физичког факултета, 

Савет је са 17 (седамнаест) гласова ЗА, усвојио  измене и допуне Правилника о  буџетском 

рачуноводству.  

 

 

5. тачка  

 

После краће расправе о предлогу измене и допуне Правилника о раду Физичког факултета у делу који 

се односи на увећања зарада по основу руковођења а ради усклађивања са Уредбом о нормативима и 

стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета ( „Сл. 

Гласник РС“ број 15/2002,100/2004 и 26/2005), Савет Физичког факултета са 8 (осам) гласова ЗА, није 

усвојио предложене измене Правилника о раду.  

Предлог председника Савета, проф др Воје Радовановића, је да се за наредну седницу, припреми 

предлог са јасним тумачењем појединих термина из Уредбе.   

 

 

6. тачка  

 

Уводне напомене везане за поступање у складу са Уредбом о условима прибављања  и отуђења 

непокретности и давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања  и прикупљања 

писмених понуда уз чињеницу да су уговори са актуелним корисницима простора у објекту Факултета у 

улици Цара Душана број 13, истекли 31. октобра 2018. и да нови нису закључени, изнела је Лелица 

Вуковић Радош, секретар Факултета.  

У расправи која је уследила истицано је да поготово када је реч о простору у коме је студентски 

ресторан Коноба-Акустик, да треба имати у виду да се ту десио и инцидент који је нажалост имао  

смртни исход као и да је даље издавање простора скопчано са  великим ризицима. 
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Савет Физичког факултета са  11 (једанаест) гласова ЗА, није дао сагласност да се у складу са Уредбом 

Физички факултет обрати Министарству провете, науке и технолошког развоја са захтевом да се 

одобри издавање у закуп подрумског простора у објекту Факултета у улици Цара Душана 13. 

 

 

7. тачка  

 

Савет Физичког факултета, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, усвојио предлог Наставно научног већа о 

висини школарине за све нивое студија на Физичком факултету за наредну школску 2019/2020 годину а 

која остаје непромењена у односу на школску 2018/19. годину.  

 

  

 

Пошто није било текућих питања и након што је исцрпљен дневни ред, седница Савета Факултета 

окончана је у 13 часова и 50 минута. 

 

 

 

Универзитет у Београду 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  

ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Воја Радовановић 

 

 

Записник:   

Лелица  Вуковић-Радош 


