Десета редовна седница Савета Физичког факултета – 05. јун 2015.

З А П И С Н И К
Са X редовне седнице Савета Физичког факултета
oдржане 5. јуна 2015. 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.

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 Славица Малетић
Доц. др Душко Латас
Доц. др Мирјана Сарван
Слађана Митровић
Младен Перковић

Присутни чланови из реда студента:
15. Данило Николић
16. Саша Стојановић
Представници оснивача, Владе Републике Србије, нису именовани.
Оправдано одсутни:
-

Доц. др Владимир Ђурђевић
Иван Рајић
Марија Живановић

Присутни представници Руководства Физичког факултета:
-

Декан, и кандидат ННВ-а за декана у мандату 2015/2018, проф. др Јаблан Дојчиловић,
Студент продекан, Стефан Баџа

Седници присуствује 16 (шеснаест) 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 99/15), доносе се већином гласова укупног броја чланова Савета.
Седницом председава председник Савета Физичког факултета, Проф. др Срђан Буквић. Пошто је
констатовао 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 девете редовне седнице Савета Факултета одржане 25. марта 2015.
2. Избор декана Физичког факултета за мандатни период од 01. октобра 2015. до 30. септембра
2018.:
- Извештај Комисије за спровођење гласања и утврђивање резултата гласања за
утврђивање предлога кандидата за декана Физичког факултета са седнице ННВ-а
одржане 27. маја 2015.године
- Именовање изборне комисије
- Гласање о предложеном кандидату
- Извештај изборне комисије
3. Избор три продекана Физичког факултета – за науку, финансије и наставу, за мандатни период
од 01. октобра 2015. до 30. септембра 2018.:
- Изношење предлога кандидата за продекане
- Гласање о предложеним кандидатима
- Извештај изборне комисије
Дневни ред је усвојен као што је предложен.
1. тачка
Записник са девете редовне седнице Савета Физичког факултета одржане 25. марта 2015., усвојен
је без примедби.
2. тачка
Председник Савета, Проф. др Срђан Буквић, упознао је присутне са Одлуком ННВ-а Физичког
факултета донетом на седници одржаној 27. маја 2015. године, на којој је утврђен предлог проф.
др Јаблана Дојчиловића, као кандидата за декана Физичког факултета за мандатни период
2015/2018.
Председник Савета, Проф. др Срђан Буквић, подсетио је још једном присутне чланове Савета
Факултета да се 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, 100/07аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/13 и 99/15), доносе се већином гласова укупног броја
чланова Савета, и да седници присуствује 16 (шеснаест) од укупно 23 (двадесeттри) члана Савета
Физичког факултета са правом гласа, према списку који ће бити саставни део овог записника.
Чланица Савета Факултета Проф. др Татјана Вуковић, предложила је трочлану комисију за
спровођење и утврђивање резултата гласања за избор декана, и продекана Физичког факултета у
саставу:
1. Проф. др Ивана Тошић, ванредни професор, представник ННВ-а Факултета
2. Слађана Митровић, представник АТП особља Факултета
3. Саша Стојановић, представник студената Факултета
После спроведеног тајног гласања Комисија је председнику Савета проф. др Срђану Буквићу,
доставила следеће резултате гласања за избор декана Факултета:
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Гласало ЗА
Гласало ПРОТИВ
Уздржани
Неважећи гласачки листићи
Није гласало
УКУПНО

16
/
/
/
7
23

Словима: шеснаест
Словима: ништа
Словима: ништа
Словима: ништа
Словима: седам
Словима: двадесеттри

након чега је председник Савета проф. др Срђан Буквић, констатовао да је за Декана Физичког
факултета за мандат 2015-2018., изабран проф. др Јаблан Дојчиловић, редовни професор, и
актуелни декан Физичког факултета, што су присутни поздравили аплаузом.
Актуелни и новоизабрани декан проф. др Јаблан Дојчиловић, захвалио се на честиткама,
добијеној подршци и сарадњи у мандату који му истиче, што су чланови Савета такође
поздрављено аплаузом.
Тачка 3.
Новоизабрани декан проф. др Јаблан Дојчиловић, представио је своје предлоге за продекане
Факултета:
-

Проф. др Воја Радовановић, редовни професор, за продекана за науку;
Проф. др Иван Белча, ванредни професор, за продекана за финансије;
Износећи предлог за продекана за наставу, декан је напоменуо да су обављени разговори
са више кандидата али и да су консултовани и закон и општи акти Факултета. Предложени
кандидат проф. др Горан Попарић, ванредни професор, по речима Лелице Вуковић Радош,
секретара Факултета, већ је обављао функцију продекана за наставу Физичког факултета у
два мандата у периоду 2004-2006. и 2006-2009., а да је у складу са важећим Статутом
Факултета члан 133. став 6. предвиђено да мандат продекана из реда наставника траје
колико и мандат декана на чији предлог је продекан биран и да се може једном поновити.
За реч се јавио и кандидат за продекана за наставу, проф. др Горан Попарић, и захваљујући
декану на указаном поверењу рекао да је у разговорима вођеним са деканом прихватио
предлог уколико се не нађе неки други адекватан кандидат, и да избор продекана мора
бити заснован на закону и актима Факултета, након чега је новоизабрани декан проф.др
Јаблан Дојчиловић, за продекана за наставу предложио доц. др Славицу Малетић.

После спроведеног тајног гласања Комисија је председнику Савета проф. др Срђану Буквићу,
доставила следеће резултате гласања за избор продекана Факултетa:
За продекана за науку – проф. др Воја Радовановић:
Гласало ЗА
Гласало ПРОТИВ
Уздржани
Неважећи гласачки листићи
Није гласало
УКУПНО

14
1
1
/
7
23

Словима: четрнаест
Словима: један
Словима: један
Словима: ништа
Словима: седам
Словима: двадесеттри
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За продекана за финансије – проф. др Иван Белча:
Гласало ЗА
Гласало ПРОТИВ
Уздржани
Неважећи гласачки листићи
Није гласало
УКУПНО

16
/
/
/
7
23

Словима: шеснаест
Словима: ништа
Словима: ништа
Словима: ништа
Словима: седам
Словима: двадесеттри

За продекана за наставу – доц. др Славица Малетић:
Гласало ЗА
Гласало ПРОТИВ
Уздржани
Неважећи гласачки листићи
Није гласало
УКУПНО

14
/
2
/
7
23

Словима: четрнаест
Словима: ништа
Словима: два
Словима: ништа
Словима: седам
Словима: двадесеттри

након чега је председник Савета проф. др Срђан Буквић, констатовао да су за продекане Физичког
факултета за мандат 2015-2018., изабрани:
-

Проф. др Воја Радовановић, редовни професор, за продекана за науку;
Проф. др Иван Белча, ванредни професор, за продекана за финансије;
Доц. др Славица Малетић, доцент, за продекана за наставу.

Извештаји изборне комисије за спровођење гласања и утврђивање резултата гласања за избор
декана и продекана Физичког факултета дати су у прилогу Записника.
Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је окончана у 13:20 часова.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Срђан Буквић

Записник: Лелица Вуковић-Радош

