Савет Физичког факултета, 22. јануар 2015.
З А П И С Н И К
Са VII редовне седнице Савета Физичког факултета
oдржане 22. јануара 2015. 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.

Проф. др Срђан Буквић
Проф. др Сунчица Елезовић Хаџић
Проф. др Татјана Вуковић
Проф. др Ивана Тошић
Проф. др Горан Попарић
Проф. др Бећко Касалица
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.
2.
3.
4.

Саша Стојановић,
Данило Николић
Иван Рајић
Марија Живановић

Представници оснивача, Владе Републике Србије, нису именовани.
Оправдано одсутни:
-

Проф. др Воја Радовановић
Проф. др Ђорђе Спасојевић

Присутни представници Руководства Физичког факултета:
-

Декан, Проф. др Јаблан Дојчиловић,
Продекан за финансије, Проф. др Иван Белча,
Продекан за наставу, Проф. др Иван Дојчиновић,
Студента продекан, Сања Ђурђић.

Седници присуствује и службеник за јавне набавке, Јелена Дашић.
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, 93/13 и 99/14), 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

р е д

Усвајање Записника са шесте редовне седнице Савета Факултета одржане 17. јула 2014. године
Верификација мандата члана Савета Факултета из реда студента Факултета
Предлог Студентског парламента Физичког факултета за разрешење студента продекана Сање Ђурђић
Годишњи извештај о раду поднет од стране декана Факултета
Доношење одлуке о утврђивању оквира за упис студента у наредну школску 2015/16 годину
Предлог измена и допуна Правилника о раду Физичког факултета
Усвајање Финансијског плана Физичког факултета за 2015. годину
Усвајање Плана јавних набавки за 2015. годину
Извештај Студентског парламента о стању инфраструктура и хигијене на Факултету
Усвајање предлога Ценовника Физичког факултета
Текућа питања

Пре усвајања дневног реда седнице председавајући проф. др Срђан Буквић, је обавести присутне
чланове Савета о повлачењу предлога за тачку 3, предложеног дневног реда, што је уследило
након његовог разговора са председником студентског парламента, Стефаном Баџом а поводом
иницијативе за разрешењем студента продекана, Сање Ђурђић. Студентском парламенту је
предочено да је ово једна од последњих седница Савета Факултета у овом сазиву, те да већ на
наредној долази до расписивања избора за Савет и декана Факултета за наредни мандатни период
од три године, а да редован мандат истиче и студенткињи продеканки те да би најцелисходније
било сачекати редовну процедуру избора која почиње већ у марту 2015. године. Председник
парламента Стефан Баџа и студентски парламент су прихватили предлог председника Савета и
повукли своју иницијативу о чему су путем електронске поште обавестили секретара Факултета,
која је ово обавештење одмах проследила свим члановима Савета.
Чланови Савета су једногласно прихватили предложену измену Дневног реда.
Пре него је настављена седница по предложеним тачкама усвојеног дневног реда проф. др Татјана
Вуковић је предложила студентима да свакако посвете пажњу и актима студентског парламента
који би требало да буду у сагласју са актима Факултета, према којима је студентски парламент
орган свих студената Физичког факултета, а не само студента основних студија, што су подржали
и остали чланови Савета.
Пре усвајања предложеног дневног реда седнице, предложено је да у дневни ред уђе и разматрање
извештаја комисије о попису обављеном на Физичком факултету са стањем на дан 31.12.2014.
Дневни ред је усвојен са предложеним изменама и допунама.
1. тачка
Записник са шесте редовне седнице Савета Физичког факултета одржане 17. јула 2014. године,
усвојен је без примедби.
2. тачка
Савет Факултета je једногласно са 17 (седамнаест) 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 04. новембра 2014. године, и
то:
Констатује се престанак мандата:
1. Марку Влаисављевићу
2. Данилу Николићу
3. Јелени Репић
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4. Јовану Перићу
Верификују се мандати чланова Савета Физичког факултета из реда студената изабраним на
седници Студентског парламента одржаној 04. новембра 2014. године, и то:
1.
2.
3.
4.

Данилу Николићу
Ивану Гајићу
Саши Стојановић
Марији Живановић

Верификацијом мандата, именовани студенти су стекли својство члана Савета Факултета, а тиме
и право и дужност учешћа у раду Савета.
Декан Физичког факултета, проф. др Јаблан Дојчиловић, указао је на процедурални пропуст по
коме је било потребно претходно верификовати мандате новоизабраних чланова Савета Факултета
из реда студента, а тек потом приступити гласању, што је Савет прихватио.
3. тачка
Годишњи извештај о раду декана Факултета достављен је присутнима у материјалу за седницу.
Декан Факултета проф. др Јаблан Дојчиловић, укратко је резимирао активности деканског
колегијума у претходној години. Напоменуо је да је апеловао на продекане да доставе своје допуне
за годишњи извештај, што је учинила једино продекан за науку проф. др Маја Бурић.
Савет Факултета је је једногласано, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, усвојио деканов годишњи
изештај о раду, са допуном продекана за науку, а који чини саставни део ове одлуке. Целокупан
текст годишњег извештаја дат је у прилогу овог записника (Прилог 1.)
4. тачка
У складу са захтевом Сената Универзитета у Београду, и потребе поштовања Законом
предвиђених рокова за утврђивање елемента конкурса за упис студента, потребно је утврдити
оквире за упис студента у наредну школску 2015/2016 годину. Предлози треба да буду утврђени
од стране ННВ-а и Савета факултета, па је Физички факултет благовремено покренуо ово питање.
ННВ Факултета на својој седници одржаној 21.01.2015. расправљао је предлог оквира уписа и
предложио да укупан број студента који се планира за упис за сваки од студијских програма
Физичког факултета, остане према важећој акредитацији, на нивоу из школске 2014/2015. и то:
Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Основне академске студије
Општа физика
Теоријска и експериментална физика
Примењена и компјутерска физика
Метеорологија

140
25
45
40
30

25
0
5
10
10

Мастер академске студије
Општа физика
Теоријска и експериментална физика
Примењена и компјутерска физика
Метеорологија

60
15
15
15
15

20
5
5
5
5

Докторске студије
Физика
Метеорологија

40
35
5

20
15
5
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Савет Факултета је једногласано, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, прихватио предлог ННВ-а
Физичког факултета од 21.01.2015. године, по коме број студента који се планира за упис у
шлолску 2015/16 за сваки од студијских програма Физичког факултета, остаје према важећој
акредитацији, на нивоу из школске 2014/2015.
5. тачка
Краће информације о прпреми Правилника о раду изнела је Лелица Вуковић Радош, секретар
Факултета. Указано је на чињеницу да је сам Закон о раду („Службени гласник“ Републике Србије
број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), који је ступио на правну снагу 29. јула 2014. године
прописао рокове за усклађивање интерних аката послодавца - Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова, Уговора о раду, и Правилника о раду - 6 месеци од дана
ступања на снагу најкасније до 29.01.2015. Предложена усклађивања извршена су у свим
поглављима закона, с тим да је неопходно још једном и прецизно обрадити део који се односи на
зараде запослених. Коначан текст предлога ће у електронском облику бити доступан члановима
Савета пре усвајања на наредној седници Савета. На предлог проф. др Татјане Вуковић, потребно
је приликом утврђивања формуле за обрачун варијабилног дела зараде/плате, обавезно узети у
обзир оптерећеност наставника, ангажовањем у испитним роковима, и бројем студента у њима.
Савет Факултета је једногласано, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, прихватио иницијативу за
доношење Правилника о раду Физичког факултета.
6. тачка
Неопходне информације везане за финансијски план Физичког факултета за 2015. годину, изнео је
продекан за финансије проф. др Иван Белча. Наглашено је да је разматрање Финансијског плана
неодвојиво је од разматрања Плана јавних набаки за 2015., и да ће Факултет уважавајући предлоге
студента и пре свега приорите у обавезама Факултета - трошкови за реакредитацију у високм
образовању, комунални трошкови, обавезе према Универзитету у Београду и лична примања, уз
максималне напоре предвидети повећање трошкова из сопствених средстава за максимално два и
по милиона динара.
Савет Факултета је једногласано, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, усвојио Финансијски план
Физичког факултета за 2015. годину, а који чини саставни део ове одлуке. Финансијски план за
2015. годину дат је у прилогу овог записника (Прилог 2.).
7. тачка
Неопходне информације везане за План јавних набавки Физичког факултета за 2015. годину, изнео
је продекан за финансије проф. др Иван Белча још једном наглашавјући да је разматрање Плана
јавних набаки неодвојиво од Финансијског плана, и да ће Факултет поштујући своје приоритете уз
максималне напоре предвидети повећање средстава за набавку рачунарске опреме, и о тој набавци
спровети јавну набавку.
Савет Факултета је једногласано, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, усвојио План набавки Физичког
факултета за 2015. годину а који чини саставни део ове одлуке. План набавки (план јавних набавки
и план изузетих набавки на које се закон не примењује) за 2015. годину дат је у прилогу овог
записника (Прилог 3.)
8. тачка
После дуже расправе инициране извештајем Студентског парламента Факултета о стању
инфраструктуре и хигијене на Факултету – посебно за простор у улици Цара Душана број 13 и
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Студентском тргу број 12-16, Савет Факултета је једногласано, са 17 (седамнаест) гласова ЗА,
подржао предлоге студента уз јасну напомену да ће се реализацији предлога приступити
искључиво у складу са финансијским могућностима Факултета.
9. тачка
После дуже расправе у којој је учествовало више чланова Савета Факултета, и у којој чланови
Савета из реда студента нису имали јединствен став за постизање договора око висине накнаде за
издавање уверења о положеним испитима и уверења о дипломирању, усвајање Ценовника услуга
Физичког факултета који је усклађен са препорукама Министарства просвете, науке и
технолошког развоја од октобра 2014., одложено је наредну седницу Савета Факултета. Апеловано
је на представнике студената (Студентског парламента) да превазиђу нејединство испољено на
седници Савета Факултета и конструктивно приступе усаглашавању предлога Ценовника. До
усвајања новог ценовника на снази остаје важећи ценовник Физичког факултета.
10. тачка
Савет Факултета је једногласано, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, усвојио Извештај о попису на
Физичком факултету за 2014. годину, а који чини саставни део ове одлуке. Извештај о попису за
2014. годину дат је у прилогу овог записника (Прилог 4.).
Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је окончана у 13 часова.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Срђан Буквић

Записник: Лелица Вуковић-Радош
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Прилог 1.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHYSICS
Студентски трг 12, 11000 Београд, П.П. 44, Тел: 011-7158-151, Факс: 011-3282-619
Studentski trg 12, 11000 Belgrade, Serbia, POB 44, Tel: +381-11-7158-151, Fax: +381-11-3282-619
www.ff.bg.ac.rs
e-mail: dekanat@ff.bg.ac.rs

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 скоро превазиђени. 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 омогућило је да се почну издавати и прве дипломе за болоњске
студенте. Већина студентских лабораторија добила велики број савремених наставних
средстава чиме ће се знатно подићи ниво експерименталних вежби на факултету. У
великој мери реализована је обавеза (декан, продекани, шефови лабораторија, наставници,
технички сарадници) да се добијени уређаји активирају и уврсте у редован процес наставе,
а затим благовремно напишу одговарајући упутства и извештаји.
Свечано је отворена Лабораторија знања као један од првих облика сарадње
Физичког факултета и компаније НИС, а све на основу претходно потписаног
меморандума. Ову манифестацију су пропратила и средства информисања, тако да је
информација о отварању лабораторије стигла до већине образовних институција у земљи.
Успешно су припремљена и одржана скоро сва Изборна и Научно-наставна већа
факултета (само за једну седницу није било кворума, па је иста настављена у следећем
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термину). Све одлуке са ових већа су реализоване у складу са законским и факултетским
прописима.
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, допунских испита за оне који имају неодговарајуће претходно школовање 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. Сређена је
компјутерска евиденција докторских студија, а издавање диплома је регуларно. Било је
активности за иницирање и подршку Horizon 2020 пројектима:
одласци на семинаре, на ФФ организована једна презентација. 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.
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. Припремљен је предлог
Правилника о поштовању радног времена. Исти је Савет факултета усвојио. Примена овог
правилника треба да се што пре актуелизује пошто се исплате личних примања морају
везати за степен испуњености радних обавеза. Финансијски, а вероватно и судски
проблеми са београдским електранама и проблеми у пружању информација многобројним
организацијама и удружењима су решени или се решавају 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
образовне институције. Неколико месеци у 2014. години трајала је израда предлога
планова и програма студијских програма основних, мастер и докторских студија. Ова
документа су прошла све фазе у процесу акредитације (ННВ, Веће природних наука и
математике и Сенат Универзитета у Београду). После финализације ових предлога и
њиховог усаглашавања са акредитационим правилима цео пакет је предат Акредитационој
комисији. Такође је припремљена и предата одговарајућа документација за оснивање
Центра за теоријску физику, квантну теорију поља и физику кондензоване материје при
Физичком факултету.
Физички факултет је потписао Меморандум о сарадњи са CERN-ом. Овим
документом је дата основа за различите облике сарадње у којима доминира могућност
наших истражиавача, доктораната и административног особља да се укључе у неки од
програма и пројеката CERN-а.
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Припремљени су финансијски план и кадровски план за 2014, годину и завршни
рачун за 2013. 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 важности 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 2015. година и божићни празници.

22.12.2014.

Универзитет у Београду
Физички факултет, декан
________________________
проф. др Јаблан Дојчиловић
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Прилог 2.
Универзитет у Београду- ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Финансијски план трошкова за 2015. годину

РБ

сопствена
средства

буџетска средства

1

Плате и социјални доприноси (запослени и истраживачи)

2

Социјална давања и накнаде трошкова запосленима

укупно

155,000,000.00

7,000,000.00

162,000,000.00

4,700,000.00

2,500,000.00

7,200,000.00

17,000,000.00

2,000,000.00

19,000,000.00

30,000,000.00

20,000,000.00

50,000,000.00

-

4,500,000.00

4,500,000.00

500,000.00

1,100,000.00

1,600,000.00

560,000.00

2,420,000.00

2,980,000.00

2,000,000.00

3,200,000.00

5,200,000.00

400,000.00

1,400,000.00

1,800,000.00

250,000.00

250,000.00

44,370,000.00

254,530,000.00

(накнада за превоз, породиљско боловање,отпремнине,
јубиларне награде...)
3

Стални трошкови (енергетске, комуналне, услуге
комуникација, услуге платног промета, осигурање....)

4

Услуге по уговору, службена путовања
(ауторски хонорари-наука, уговори о ангажовању за
извођење наставе-уговори о делу, репрезентација,
професори емеритуси, трошкови образовања запослених...)

5

Акредитација

6

Специјализоване услуге (наука, образовање, спорт)
донације, курсне разлике, стипендије, разно...

7

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме
(рачунарска и лабораторијска опрема, молерски и зидарски
радови,
одржавање административне опреме...)

8

Трошкови материјала
(лабораторијски материјал, канцеларијски и материјал за
хигијену,
стручни часописи, материјали за пројекте...)

9

Опрема- административна/рачунарска, одржавање софтвера...

10

Таксе, царине, разно

УКУПНО

210,160,000.00
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Прилог 3.
Универзитет у Београду- ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
План набавки за 2015. годину

Конто
421211

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Електрична енергија, Студентски трг, спроводи Хемијски
факултет, 2015.

421211

Електрична енергија, Студентски трг, спроводи Хемијски
факултет, за 2016. годину

421211

Електрична енергија, Душанова, Добрачина, К. Јовановића, за
2016. годину

426812
512221

Канцеларијски материјал
Материјал за хигијену
Рачунари

Укупно са
ПДВ-ом

Укупно без
ПДВ-а

1,446,000

1,446,000

1,205,000

2,152,000

2,152,000

1,794,000

2,583,000

2,583,000

2,153,000

1,740,000
50,000

1,740,000

1,450,000

440,000

490,000

408,000

480,000

480,000

400,000

200,000

1,000,000

833,333

10,233,120

10,233,120

8,527,600

1,801,514

1,801,514

1,501,262

838,800

838,800

699,000

Замена и уградња прозора у амфитеатру, студентској
читаоници и учионици бр. 750-Студентски трг

2,033,986

2,033,986

1,694,988

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ
ПРИМЕЊУЈЕ

Буџетска
средства

Сопствена
средства

Укупно са
ПДВ-ом

Укупно без
ПДВ-а

200,000

100,000

300,000

300,000

9,500,000

1,200,000

10,700,000

9,727,000

1,500,000

1,500,000

1,364,000

850,000

850,000

773,000

511300

Санација фасаде на Инст. за метеорологију

511323

Инст. за метеорологију-мултифункц. учионица

511323

Фасадна браварија-светларник

511300

421111

Трошкови платног промета и банкарских услуга

421225

Централно грејање

421311

Услуге водовода и канализације

421324

Трошкови изношења смећа

421411

Трошкови телефона

421421

ПТТ поштарина

421325

Услуге чишћења

421522

Осигурање запослених и студената

423211

Трошкови увођења, контроле и одржавања софтвера

4235921

Сопствена
средства

Електрична енергија, Душанова, Добрачина, К. Јовановића

421211

4261111

Буџетска
средства

Услуге штампања и фотокопирања

423621

Угоститељске услуге- услуге кетеринга

423711

Репрезентација

423712

Поклони

800,000

550,000

200,000

750,000

625,000

30,000
50,000

100,000

130,000

130,000

100,000

150,000

125,000

200,000

200,000

450,000

450,000

375,000

200,000

300,000

250,000

250,000

300,000

250,000

450,000

450,000

375,000

50,000

50,000

42,000

100,000
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425110

Текуће поправке и одржавање зграде

425111

Зидарски радови

425112

Столарски радови

425113

Молерски радови

425115

Радови на водоводу и канализацији

425117

Поправка електричне инсталације

425222

Рачунарска опрема-текуће поправке и одржавање

425229

Поправка остале административне опреме

425252

Лабораторијска опрема-поправка и одржавање

4263
426310
426311

Материјали за образовање и усавршавање запослених
Часописи, публикације и гласила, Стручна литература за
потребе запослених

426321

Материјал за образовање

426521

Материјали за пројекте

479,000

426552

Материјали за истраживање и развој

150,000

426721

Лабораторијски материјал

350,000

426910

Тонери

426911

Потрошни материјал

150,000

4269111

Гасови и боце

200,000

4269112

Жице, каблови, утикачи

279,000

279,000

70,000
10,000

50,000

80,000

450,000

450,000

400,000

400,000

150,000

150,000

125,000

200,000

200,000

167,000

479,000

479,000

399,000

100,000

100,000

83,000

200,000

479,000

399,000

140,000

140,000

117,000

200,000

479,000

399,000

250,000

320,000

267,000

70,000

80,000

67,000

479,000

399,000

350,000

292,000

350,000

292,000

200,000

250,000

208,000

150,000

300,000

250,000

200,000

167,000

120,000

200,000

167,000

150,000

320,000

267,000

402,000

335,000

200,000

375,000

Алат и инвентар

170,000

112220

Пројектори

402,000

515110

Компјутерски софтвер

200,000

200,000

167,000

512200

Mрежна опрема

400,000

400,000

333,000

512521

Лабораторијска опрема

200,000

167,000

426913

200,000
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Прилог 4.
Физички факултет
Универзитет у Београду
Студентски трг 16
Декану Физичког факултета
Проф. др Јаблану Дојчиловићу

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ГОДИШЊЕМ ПОПИСУ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВОРА СРЕДСТАВА
СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2014 ГОДИНЕ

На основу одлуке декана Физичког факултета проф. др Јаблана Дојчиловића донете
дана 10. децембра 2014. године, заведене под ред. бр. 599 од 10. децембра 2014. године,
формирана је пописна комисија Физичког факултета у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Доц. др.Сава Галијаш – председник комисије ,
Доц. Др. Катарина Вељовић– члан комисије,
Зоран Ненић – члан комисије,
Слободан Никовић – члан комисије,
Младен Перковић – члан комисије.

Након конституисања Комисија је приступила извршењу пописа основних средстава
на Физичком факултету, и пописана су основна средства у четири објеката, у:
1. згради Физичког факултета, Студентски трг 12,
2. згради Физичког факултета, Душанова 13,
3. згради Института за метеорологију, Добрачина 16,
4. Легату Физичког факултета, Косте Јовановића 37.

II
Попис фактичког стања основних средстава је извршен до 31. 12. 2014. године. Попис
је извршен детаљно по просторијама.Комисија је констатовала да се попис слаже са
пописним листама
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III
БЛАГАЈНИЧКО ПОСЛОВАЊЕ
Комисија је констатовала да се стварно стање динарских средстава слаже са стањем у
књиговодтсву и оно је на дан 31.12.2014 године са салдом 0 (нула).
IV
ТЕКУЋИ РАЧУНИ
ДИНАРСКИ РАЧУНИ
БУДЖЕТСКИ РАЧУН

21 803.51

СОСПТВЕНИ РАЧУН

21 885 347.87

РАЧУН БОЛОВАЊА

7 070.72

ДЕВИЗНИ РАЧУН
Факултетска средства

25 959.32 ЕУР
908.29 УСД

Нанолабфор

16 940.34 ЕУР

Гладнет

1 435.17 ЕУР
V
РАЧУНИ ГЛАВНЕ КЊИГЕ

Комисија је извршила попис свих рачуна главне књиге и констатовала је да се ови
слажу са изворном документацијом.
VI
Комисија је у току свог рада предложила следећа средства за отпис:
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3. СПРАТ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ- СОБА 657
(З.БОКОР)

1

ОСЦИЛОСКОП СССР Ц-190

1 КОМ

A657/39

2

МОНИТОР САМСУНГ

1 КОМ

A657/48

3. СПРAТ

СОБA656 (И.БЕЛЧA,Б.КAСAЛИЦA,Љ.ЗЕКОВИЋ)

1

КЛИМА УРЕДЈАЈ ЕИ

1КОМ

А656/12

2

РАЦУНАР ПЕНТИУМ 2

1КОМ

А656/15

3. СПРАТ

СОБА 659(С.ДЈЕНИЖЕ)

1

ГРЕЈАЛИЦА КАЛОРИФЕР

1КОМ

А659/11

4. СПРАТ

СОБА 759 (Д.БЕЛИЋ)

1

КВАРЦНА ПЕЋ БЕЛА

1КОМ

А759/6

4. СПРАТ

СОБА 757 (Г.ПОПАРИЋ,З.ПОПОВИЋ,Б.НИКОЛИЋ)

1

ПОЛУФОТЕЉА СИВА МАСЛИНАСТА

1КОМ

А757/8

4. СПРАТ

ЛАБ.ЈОНИЗОВАНИХ ГАСОВА-СОБА
743(С.БУКВИЋ)

1

ДЕСКТОП П2

1КОМ

А743/13

4. СПРАТ

ЛАБ.ЗА ДИЈАГ. И КОНТРОЛУ ПЛАЗМЕ
746(В.МИЛОСАВЉЕВИЋ)

1

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ЛАВАБО

1КОМ

А746/11

4. СПРАТ

ЛАБ.ЧВРСТОГ СТАЊА -СОБА
771А(Ј.ДОЈЧИЛОВИЋ)

1

ДЕСКТОП П4

1КОМ

А771А/9

4.СПРАТ

СОБА 753 (Д.ЛАТАС)

1

РАЧУНАР П4

1КОМ

А753/32

2

НОТЕБООК ДЕЛЛ ИНСПИРИОН

1КОМ

А753/30

3

НОТЕБООК АСУС

1КОМ

А753/31

2.
ПОДРУМ

ЛАБОРАТОРИЈА 112Ц (Ђ.СПАСОЈЕВИЋ)

1

ШКОЛСКA ТAБЛA

1 КОМ

A112Ц/5

2

ДЕСКТОП П3

1 КОМ

A112Ц/12

3

ДЕСКТОП П4

1 КОМ

A112Ц/26

ПРИЗЕМЉЕ

СОБА 4 (И.ДОЈЧИНОВИЋ)

1

ТЕЛЕФОН ОБИЧАН

1КОМ

Б4/1

2

ДЕСКТОП П3

1КОМ

Б4/11
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ПРИЗЕМЉЕ

ЛАБОРАТОРИЈА 55 (Н.ШИШОВИЋ)

1

ДЕСКТОП П1

2КОМ

Б55/14

2

ДИГИМЕР 30 ИСКРА

1КОМ

Б55/17

3

АНАЛОГНИ ИНСТРУМЕНТ СССР

1КОМ

Б55/19

4

ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТАР НОРМА

1КОМ

Б55/24

5

ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТАР НОРМА

3КОМ

Б55/36

6

ДИГИМЕР 30 ИСКРА

2КОМ

Б55/37

7

ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТАР МЕТРОН

2КОМ

Б55/38

8

ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТАР МY99

6КОМ

Б55/56

9

ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТАР ДТ9208

6КОМ

Б55/57

10

РУЧНА ВАКУМ ПУМПА

1КОМ

Б55/63

1. СПРАТ

ЛАБОРАТОРИЈА 26(Ђ.СПАСОЈЕВИЋ)

1

ШТАМПАЧ ЕПСОН ОX 4450

1КОМ

Б26/18

ПРИЗЕМЉЕ

ЛАБ.ЗА МЕТЕОРОЛОШКА МЕРЕЊА ЛММ

1

КВАРЦНА ГРЕЈАЛИЦА

1КОМ

ЦЛММ/25

2

АНАЛОГНИ МУЛТИМЕТРА

1КОМ

ЦЛММ/28

1КОМ

ЦМС/С6

ПРИЗЕМЉЕ

МАЛА СЛУШАОНИЦА

1

КВАРЦНА ГРЕЈАЛИЦА

1. СПРАТ

КАНЦЕЛАРИЈА 2 (БУЛАТОВИЋ)

1

ДЕСКТОП П3

1КОМ

Ц 2/3

2

КАЛОРИФЕР

1КОМ

Ц 2/5

1. СПРАТ

МАЛА СЛУШАОНИЦА

1

ДЕСКТОП П1

4КОМ

ЦIМС/6

2

МОНИТОРИ ЦРТ 15

7КОМ

ЦIМС/7

1. СПРАТ

КАНЦЕЛАРИЈА 6 (М.ЋУРИЋ)

1

ДЕСКТОП П4

1КОМ

ЦI6/13

2

МОНИТОРИ ЛГ

1КОМ

ЦI6/14

1. СПРАТ

КАНЦЕЛАРИЈА 7 (В.ЂУРЂЕВИЋ)

1

ДЕСКТОП П4

1КОМ

ЦI7/11

Наведена средства су набављена 2000 год., а предложени су за отпис јер су неисправни
и њихово коришћење није могуће а њихова књиговодствена вредност је 0 динара
VII
Списак библиотекарског фонда у обе библиотеке Физичког факултета.
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Р.Б.
Књиге на српском језику
Књиге на страним језицима
Књиге на језицима националних мањина
Укупно
Монографије на српском језику
Монографије на страним језицима
Монографије на језицима националних мањина
Укупно
Часописи на српском језику
Часописи на страним језицима
Часописи на језицима националних мањина
Укупно
Уџбеници на српском језику
Уџбеници на страним језицима
Уџбеници на језицима националних мањина
Укупно
Укупно библиотечких јединица

број
304
528
832
178
17394
18404
976
34608
35584
6623
20469
27092
81912

На основи наведеног комисија предлаже Савету да овај извештај прихвати у
целости.
Београд,
20.01.2015.

Пописна комисија Физичког факултета:
Доц. др Сава Галијаш– председник комисије
Доц. др.Катарина Вељовић– члан комисије
Зоран Ненић – члан комисије
Слободан Никовић – члан комисије
Младен Перковић – члан комисије
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