Савет Физичког факултета, 27. јун 2013.

З А П И С Н И К
Са III редовне седнице Савета Физичког факултета
oдржане 27. јуна 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.

Проф. др Воја Радовановић
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
Др Душко Латас
Др Мирјана Сарван
Др Славица Малетић
Слађана Митровић
Младен Перковић

Присутни чланови из реда студента:
/
Представници оснивача, Владе Републике Србије, нису именовани.
Оправдано одсутни:
- Проф. др Срђан Буквић
- Проф. др Сунчица Елезовић Хаџић
- Игор Прлина
- Марко Влаисављевић
- Ивана Поповић
- Бојана Стојадиновић
Присутни представници Руководства Физичког факултета:
-

Декан, Проф. др Јаблан Дојчиловић,
Продекан за науку, Проф. др Маја Бурић,
Продекан за финансије, Проф. др Иван Белча,
Продекан за наставу, Доц. др Иван Дојчиновић,
Директор Института за физику, Доц. др Зоран Николић,

Седници присуствује 13 (тринаест) 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 у отсуству председика Савета Проф. др Срђана Буквића, председава заменик
председника Савета Физичког факултета, Проф. др Воја Радовановић. 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 друге редовне седнице Савета Факултета одржане 20. марта 2013.
године,
2. Усвајање предлога измена и допуна Статута Физичког факултета 2011.
3. Усвајање Предлога Правилника о систематизацији радних места Физичког факултета.
4. Усвајање Предлога Кадровског плана Физичког факултета за 2014. годину
5. Текућа питања.
Дневни ред је усвојен као што је предложен.
1. тачка
Записник са друге редовне седнице Савета Физичког факултета одржане од 20. марта 2013. усвојен
је без примедби.
2. тачка
Неколико неопходних информација везаних за предложену измену Статута, а које представљају
усклађивање са одредбама Статута Универзитета у Београду - брисање скраћеног назива
Факултета, престанк статуса студента уколико се студије не заврше у року од дупло година колико
траје студијски програм плус продужење за два семестра, као и смањење броја испитних рокова
током школске 2013/14, а које је уведено изменама Закона о високом образовању („Сл. Гласник
Републике Србије бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), а које је изнела
Лелица Вуковић-Радош, секретар Факултета, Савет Физичког факултета је једногласно, са 13
(тринаест) гласова ЗА, усвојио предложене измене Статута Факултета.
3. тачка
Неколико неопходних информација везаних за предложени текст Правилника о организацији и
систематизацији радних места на Физичком факултета изнела је Лелица Вуковић-Радош, секретар
Факултета. У краћој расправи која је потом уследила изражена је бојазан за финансирањем
предложених нових радних места, жеља за даљим унапређивањем рада рачунарске мреже
Факултета, као и потенцирано тражење начина за већим ангажовањем сарадника у настави. Савет
Физичког факултета је једноглсано, са 13 (тринаест) гласова ЗА, усвојио предложени Правилник о
организацији и систематизацији радних места на Физичком факултету.
4. тачка
Савет Факултета је једногласно са 13 (тринаест) гласова ЗА, усвојио Кадровски план Факултета за
2014, годину, који ће бити примењиван по добијеној сагласности надлежног министарства, у
складу са Правилником о начину добијања сагласности за заснивање радног односа и ангажовање
нових лица („Сл. Гласник РС“ 2/13).
Кадровски план Факултета за 2014. годину дат је у прилогу овог Записника.
Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је окончана у 13:15 часова.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Воја Радовановић
Записник: Лелица Вуковић-Радош
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ПРИЛОГ:

Кадровски план Физичког факултета за 2014. годину
1.
У радном односу на Универзитету у Београду - Физичком факултету, према евиденцијама које Факултет
води по службеној дужности на дан 17. јуна 2013. налази се:
Наставно особље:
Наставници:
1.
2.
3.

Редовни професори
Ванредни професори
Доценти

18
16
12

Сарадници:
1. Аситенти доктори наука
6
2. Асистенти
6
3. Сарадници у настави
0
_________________________________________________________________________________
УКУПНО:
58
Ненаставно особље:
1.
2.
3.
4.
5.

Стручни сарадник, правник, економиста, библиотекар,
секретар факултета
Виши технички сарадник, виши стручни сарадник,
Контиста, административно-технички секретар,
Лаборант техничар, технички секретар, књижничар
Домар, набављач
Спремачица

7
5
13
3
15

________________________________________________________________________________
УКУПНО:
43
Укупно запослених финансираних преко Мин. просвете
Укупно запослених финансираних преко научно-истраживачких пројеката

101
28

2.
Факултет је полазећи од одредаба чл. 41. Закона о буџету Републике Србије „Сл. Гласник РС“ број 114 од
04.12.2012. године, а на бази Финасијског плана Факултета за 2014. годину, припремио образложени
предлог кадровског плана Факултетa којим су дефинисане потребе Факултета како у погледу напредовања
наставника и сарадника који су у радном односу на Факултету, тако и у погледу потреба за заснивањем
радног односа са новим лицима.
Универзитет у Београду – ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ, не може заснивати радни однос са новим лицима без
сагласности Министарства Финасија и привреде, а на предлог директног буџетског корисника.
Полазећи од предлога који је усвојило Наставно-научно веће Физичког факултета на својој редовној
седници одржаној 26. јуна 2013. године, а имајући у виду потребу за несметаним одвијањем и сталним
унапређењем наставно-научних процеса на Факултету, дефинише се следеће:
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1. Редовни професор
2. Ванредни професор
3. Доцент

4 (четири) извршиоца
6 (шест) извршилаца
8 (осам) извршилаца

Образложење: Реч је о потреби за несметаним одвијањем и сталним унапређивањем наставних и научних
процеса у оквиру акредитованих студијских програма основних, мастер и докторских студија Физичког
факултета.
4.
5.

Асистент
Сарадник у настави

6 (шест) извршилаца
6 (шест) извршилаца

Образложење: Факултету је за квалитетно извођење наставе и континуирано осавремењавање наставнонаучног процеса, неопходно обезбеђивање наставног и научног подмладка.
Током 2014. године, на основу одредба Правилника о организацији и и ситематизацији радних места,
а у складу са у складу са одредбама Правилника о начину добијања сагласности за заснивање радног
односа и ангажовање нових лица („Сл. Гласник РС“ 2/13), неопходно је засновати радни однос са
новим лицима и то:
6.

Стручни сарадник за
техничку подршку настави и науци

3 (три) извршиоца

Образложење: Првенствени циљ је одржавање постојеће као и опреме која се у оквиру ИПА пројекта
током 2013. и 2014. очекује на Факултету, а која ће у многоме осавременити рад наставних и научних
лабораторија. То истовремено подразумева и подизање нивоа захтеване стручне спреме за поједина радна
места техничких сарадника, уз напомену да су претходних година ( 2011., 2012.) и почетком 2013. у пензију
отишла три техничка сарадника, а да та радна места нису била попуњавана.
7.

Стручни сарадник за информационе технологије

2 (два) извршиоца

Образложење: Због повећања обима и разноврсности послова увођењем рачунарског кластера и
очекиваним повећањем њиховог броја, као и због сталног унапређивања рада рачунарске мреже Факултета,
неопходно је запошљавање два извршиоца на пословима радног места Стручног сарадника за информационе
технологије.
8.

Службеник за јавне набавке

1 (један) извршилац

Образложење: У складу са чланом 134. Закона о јавним набавкама „ Сл. Гласник РС“ 124/12, предвиђена је
обавеза послодавца да има службеника за јавне набавке који је обучен за обављање послова из области
јавних набавки и који је о томе стекао одговарајући сертификат.
9.

Библиотекар

1 (један) извршилац

Образложење: У складу са Правилником о стандардима за акредитацију „ Сл. Гласник РС“ 106/06 и 112/08“
– Стандард 7, високошколска установа има најмање једног библиотекара, а уколико на њој студира преко
500 студената (у школској 2012/13 на Факултету студира 617 активних студента), има најмање два
библиотекара са високим образовањем .
3.
Факултет понавља више пута истицан захтев за одобрењем додатних средстава за Уговоре о ангажовању за
извођење наставе од стране професора емеритуса, којима је одлуком Сената Универзитета у Београду
додељено ово трајно звање. Факултет самостално сноси ове трошкове за два изабрана професора са звањем
емеритуса, и то:
 од 15. априла 2008. године, за проф. др Николу Коњевића и
 од 13. априла 2011. за проф. др Јагоша Пурића.
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4.
Преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије, а из средстава намењених финансирању
научно-истраживачких пројеката, у циклусу који је отпочео у јануару 2011. године, засниван је радни однос
са 28 (двадесетосам) младих истраживача на пословима научно-истраживачког рада на пројектима. Током
2014. године очекује се, а у зависности од материјалних могућности Факултета које ће искључиво зависити
од средстава које за ове намене буду уплаћена од стране ресорног Министарсва, наставак тренда заснивања
радног односа са младим истраживачима.
Нето зараде и припадајући доприноси за младе истраживаче, финасирају се само и искључиво из средстава
научно-истраживачких пројеката одобреног од стране Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
5.
Престанак радног односа наставника – редовних професора, испуњењем услова за старосну пензију,
оствариваће се у складу са чл. 78. став 2. Закона високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), одредбама Статута Физичког факултета, Статута
Универзитета у Београду и Правилницима Универзитета у Београду у чијој је надлежности регулисање ових
питања.
6.
Кадровски план Физичког факултета за 2014. годину, заједно са донетим Финасијским планом факултета за
2014. годину, Физички факултет ће доставити Министрству просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије. Физички факултет ће у складу са Правилником о начину добијања сагласности за
заснивање радног односа и ангажовање нових лица („Сл. Гласник РС“ 2/13), одредбе овог Плана
примењивати по добијеној сагласности надлежног министарства, почев од 01. јануара 2014. године.

Београд, 26. јун 2013. године

Универзитет у Београду
ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Јаблан Дојчиловић
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