Београд, 27. јун 2012.
З А П И С Н И К
Са IX редовне седнице Савета Физичког факултета
oдржане 27. јуна 2012. године, са почетком у 11 часова
Присутни чланови из редова 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 Маја Бурић
Проф. др Мићо Митровић
Проф. др Иван Белча
Проф. др Ивана Тошић
Доц. др Божидар Николић
Доц. др Владимир Ђурђевић
Доц. др Aндријана Жекић
Др Душко Латас
Др Зорица Поповић
Мр Мирјана Сарван
Марица Огњановић
Зоран Бокор

Присутни чланови из реда студента:
1.
2.
3.
4.

Марко Лончар
Игор Прлина
Марко Влаисављевић
Јулијана Крстић

Представници оснивача, Владе Републике Србије, нису именовани.
Оправдано одсутни:
- Проф. др Сунчица Елезовић Хаџић
- Доц. др Братислав Обрадовић

Присутни представници Руководства Физичког факултета:
-

Декан, проф. др Љубиша Зековић,
Продекан за финансије, проф. др Јаблан Дојчиловић,
Продекан за наставу, доц. др Иван Дојчиновић,
Директор Института за физику, проф. др Александар Срећковић,
Директор Института за метеорологију, проф. др Лазар Лазић.

Седници присуствује 17 (седамнаест) од укупно 23 (двадесeттри) члана Савета са правом гласа,
према списку који чини саставни део овог записника.
Одлуке Савета Факултета у складу са чл. 148. став 2. Статута Универзитета у Београду-Физичког
факултета и чл. 53. став 2. Закона о високом образовању («Сл. Гласник Републике Србије»
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бр.76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), доносе се већином гласова укупног броја
чланова Савета.
Седницу је отворила, Председница Савета Физичког факултета, Проф. др Маја Бурић. Пошто је
констатовала кворум потребан за рад и одлучивање предложила је следећи,
Д н е в н и

р е д

1. Усвајање Записника са осме редовне седнице Савета Факултета одржане 30. маја 2012.
године
2. Избор продекана за науку декана, Физичког факултета за мандатни период 2012-2015.
3. Усвајање измена и допуна Кадровског плана Физичког факултета за 2013. Годину.
4. Текућа питања.
Дневни ред је усвојен као што је предложен.

1. тачка
Записник са VIII редовне седнице одржане 30. мaja 2012. године, усвојен је без примедби.
2. тачка
Председница Савета, Проф. др Маја Бурић, упознала је присутне са Одлуком Савета са седнице
одржане 30. маја 2012. године, по којој се о предлогу кандидата за продекана за науку гласа, на
првој наредној седници Савета Факултета, након што новоизабрани декан обави додатне
консултације, и правна служба Факултета достави тумачење одредаба Статута Факултета. Након
краће информације секретара Факултета, Лелице Вуковић Радош, а која је и у писаној форми
достављена члановима Савета, новоизабрани декан проф. др Јаблан Дојчиловић, упознао је
присутне са предлогом да функцију продекана за науку у мандату 2012-2015., обавља проф. др
Маја Бурић.
Потом је формирана трочлана комисија за спровођење и утврђивање резултата гласања за избор
продекана Физичког факултета у саставу:
1. Проф. др Ивана Тошић,
2. Доц. др Божидар Николић
3. Игор Прлина, студент
Пре почетка гласања чланови Савета су обавештени да је члан Савета, проф. др Сунчица
Елезовић-Хаџић, која је оправдано одсутна, гласала у одсуству и ковертирала свој глас за избор
продекана за науку, који је потом предат Комисији за спровођење и утврђивање резултата гласања.
Пошто је настављено са процедуром гласања, прешло са следећу тачку дневног реда.
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3. тачка
Неопходне информације везане за доношење одлуке о изменама и допунама Кадровског плана за
2013. годину, изнео је проф. др Јаблан Дојчиловић.
Обзиром да ће овај сазив Савета одржати бар још једну седницу посвећену усвајању финасијског
план Факултета за 2013. годину, остало је да се о још неким питањима евентуалних измена и
допуна Плана, обаве додатне консултације првенствено са запосленим радницима финасијске
службе Факултета, који су изразили жељу да им престане радни однос на Факултету испуњењем
услова за стицање права из пензијског осигурања.
Савет Физичког факултета је потом, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, усвојио предложену измену и
допуну Кадровског плана Факултета за 2013. годину.

Након спроведеног тајног гласања Комисија је председници Савета проф. др Маји Бурић,
доставила следеће резултате:
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након чега је председници Савета, констатовала да је за продекана за науку Физичког факултета за
мандат 2012-2015, изабрана проф. др Маја Бурић, редовни професор, и актуелни председник
Савета Физичког факултета, што су присутни поздравили аплаузом.
Овим избором комплетиран је избор органа руковођења Физичког факултета за мандатни период
од 2012-2015. године.
4. тачка
У оквиру ове тачке дневног реда присутни су информисани о проблемима са исплатама ДМТ
трошкова чије су уплате и даље нередовне и недовољне, као и о првом уписном року у школску
2012/13, након чега је Савет Факултета, са 17 гласова ЗА, донео одлуку да се сви будући студенти
носиоци награда на републичким такмичењима које организује Министарство просвете, обзиром
да су ослобођени полагања пријемног испита, ослободе и плаћања накнаде за полагање пријемног
испита. Имајући у виду жељу да то буде врста помоћи будућим студентима који су то својим
успесима на такмичењима и заслужили, препоручена је њена примена почев од јунског уписног
рока школске 2012/13. године.
Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је окончана у 12 часова.
ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Маја Бурић
Записник:
Лелица Вуковић-Радош
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