Београд, 30. мај 2012.
З А П И С Н И К
Са VIII редовне седнице Савета Физичког факултета
oдржане 30. маja 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.
14.

Проф. др Срђан Буквић
Проф. др Маја Бурић
Проф. др Сунчица Елезовић Хаџић
Проф. др Мићо Митровић
Проф. др Иван Белча
Проф. др Ивана Тошић
Доц. др Божидар Николић
Доц. др Братислав Обрадовић
Др Владимир Ђурђевић
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:
- Доц. др Aндријана Жекић
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 и
Студент продекан, Лука Бојић

Седници присуствује 18 (осамнаест) 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

р е д

Усвајање Записника са седме редовне седнице Савета Факултета одржане 28. марта 2012.
године.
Избор декана, продекана и директора Института у саставу Физичког факултета за мандатни
период 2012-2015.
Усвајање Кадровског плана Физичког факултета за 2013 годину.
Доношење одлуке о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду – Физичког
факултета.
Усвајање Извештаја пописне комисије о процењеним вредностима опреме која се води у
књиговодственом стању, а приликом пописа није затечена на Физичком факултету.
Текућа питања.

Дневни ред је усвојен као што је предложен.
1. тачка
Записник са VII редовне седнице одржане 28. марта 2012. године, усвојен је без примедби.
2. тачка
Председница Савета, Проф. др Маја Бурић, упознала је присутне са Одлуком ННВ-а Физичког
факултета донетом на седници одржаној 23. маја 2012. године, на којој је утврђен предлог проф.
др Јаблана Дојчиловића, као кандидата за декана Универзитета у Београду – Физичког факултета
за мандатни период 2012-2015. Пре него се приступило гласању на предлог Председнице Савета
једногласно је са 18 (осамнаест) гласова ЗА, одлучено да се прво гласа за декана, а потом за
продекане и директоре Института у саставу Факултета, које је предложио кандидат за декана:
за финансије – проф. др Ивана Белчу,
за науку – проф. др Милана Дамњановића,
за наставу – доц. др Ивана Дојчиновића,
за директора Института за физику- доц. др Зорана Николића и
за директора Института за метеорологију - проф. др Лазара Лазића
Како је констатовано да је проф. др Милан Дамњановић, обављао фунцију продекана за науку
Физичког факултета у мандату 2006-2009 и 2009-2012, а да важећи Статут Факултета предвиђа
(чл. 133. став 6), да мандат продекана из реда наставника траје колико и мандат декана на чији
предлог је продекан биран и да се може једном поновити, једногласно је са 18 (осамнаест) гласова
ЗА, одлучено је да се о предлогу кандидата за продекана за науку не гласа, већ да се то питање
одложи за прву наредну седницу Савета Факултета, како би предложени декан обавио додатне
консултације, и правна служба Факултета доставиле тумачење ове одребе Статута Факултета.
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Председница Савета, Проф. др Маја Бурић, предложила је трочлану комисију за спровођење и
утврђивање резултата гласања за избор декана, продекана и директора Института у саставу
Физичког факултета у саставу:
1. Проф. др Ивана Тошић,
2. Доц. др Божидар Николић
3. Јулијана Крстић, студент
Пре почетка гласања чланови Савета су обавештени да је члан Савета, доц. др Андријана Жекић,
која је оправдано одсутна, гласала у одсуству и ковертирала своје гласове за декана, продекане и
директоре Института, који су потом предати Комисији за спровођење и утврђивање резултата
гласања.
Након спроведеног тајног гласања Комисија је председници Савета проф. др Маји Бурић,
доставила следеће резултате:

Декан

Укупно

ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАНИ

Неважећи

22+1ков.

18

/

1

/

Није
гласало
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након чега је председници Савета проф. др Маји Бурић, констатовала да је за Декана Физичког
факултета за мандат 2012-2015, изабран проф. др Јаблан Дојчиловић, редовни професор, и
актуелни продекан за финасије Физичког факултета, што су присутни поздравили аплаузом.
Актуелни декан проф. др Љубиша Зековић, честитао је новоизабраном декану на избору и
добијеној подршци чланова Савета, а потом и захвалио Савету на сарадњи у мандату који му
истиче, што је такође поздрављено аплаузом.
Пошто је настављена процедура гласања за продекане и директоре Института у саставу Физичког
факултета, прешло са следећу тачку дневног реда.
3. тачка
Неопходне информације везане за доношење Кадровског плана, који је утврдило ННВ Факултета
на седници одржаној 23. маја 2012., изнео је проф. др Јаблан Дојчиловић.
На предлог председнице Савета проф. др Маје Бурић, број младих истраживача који се ангажују за
рад на научно-истраживачким пројектима финансираним од стране Министарства просвете и
науке, повећан је са 5 на 10, а обзиром да је њихов број приличан и да тенутно износи 27 и да има
тенденцију раста, неопходно је истражити могућности за њихово укључивање у процесе
одлучивања на Факултету, укључујући и потребу формирања Научног већа Факултета. Указано је
истовремено и на неопходност боље организације радног простора у оквиру Факултета. Такође је
истакнуто да су неки од младих истраживача укључени и у наставне процесе на Факултету те је
логично да буду укључени и у рад Наставно-научног Већа Факултета. Декан Факултета, проф. др
Љубиша Зековић, рекао је да су при расправљању, односно одлучивању, о питањима која се
односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности
студирања и утврђивање ЕСПБ бодова, у рад Наставно-научног Већа укључени представници
студената у одређеном проценту, те да у том правцу треба наћи евенуалне модалитете учешћа
младих истраживача у раду ННВ-а Факултета. Неопходно је све предлоге што брже размотрити
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како би укључивање младих истраживача у неке од облика одлучивања на Факултету што пре
отпочело.
Савет Физичког факултета је потом, са 18 (осамнаест) гласова ЗА, усвојио Кадровски план
Факултета за 2013. годину.

Након спроведеног тајног гласања Комисија за спровођење и утврђивање резултата гласања је
председници Савета проф. др Маји Бурић, доставила следеће резултате:

Продекан
финансије
Продекан
настава
Директор
Инс.Физика
Директор
Инс. Метео.
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након чега је председници Савета проф. др Маји Бурић, констатовала да су за продекане и
директоре Института у саставу Физичког факултета за мандат 2012-2015., изабрани:
за финасије – проф. др Иван Белча, ванредни професор
за наставу – др Иван Дојчиновић, доцент
за директора Института за физику - др Зоран Николић, доцент
за директора Института за метеорологију - проф. др Лазар Лазић, ванредни професор
што су присутни поздравили аплаузом.

4. тачка
Савет Физичког факултета је са 18 (осамнаест) гласова ЗА, усвојио Одлуку о изменама и допунама
Статута Факултета којом је брисан скраћени назив Факултета. Факултет је у обавези да поштује
афилијацију и увек користи назив: Универзитет у Београду – Физички факултет.
Савет Факултета је такође са 18 (осамнаест) гласова ЗА, усвојио предлог о иницирању измена и
допуна Статута Факултета, (одредаба о могућностима поновних избора продекана и директора
института у саставу Факултета, ућешћу младих истраживача у раду стручних органа Факултета
итд....). уз позив свим запосленима да се предлози достаљају правној служби Факултета.
5. тачка
У складу са налозима добијеним од Савета Факултета на седници одржаној 28. марта 2012. године,
а због низа проблема везаних за обављање пописа, пописна комисија је благовремено, припремила
извештај са процењеним вредностима за сву опрему која се води у књиговодственом стању, а није
затечена на Факултету, како би сва лица задужена њоме била упозната са износима који их терете.
Пописна комисија је доставила и извештај о окончаној процедури раздуживања запослених за сву
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опрему која је отписана. Након краће расправе Савет Факултета је са 18 (осамнаест) гласова ЗА
одлучио:
да се да још један додатни рок како би сви који су задужени опремом која нема
инвентарске бројеве Факулттета, исту могли донети, а пописна комисија је евидентирати.
налаже се декану и надлежним стручним службама Физичког факултета да у сарадњи са
пописном комисијом, остваре неопходне контакте са научним институтима пре свих ВИНЧА и
Институт за ФИЗИКУ, како би се у што краћем року приступило узајамном потписивању листа
за нашу односно њихову опрему која се налази и користи код њих односно на нашем Факултету.
предлаже се пописној комисији да у складу са законским решењима у овој области, у
извештају наведе реалне вредности тренутно недостајуће електронске опреме што ће вероватно
допринети да неки од предочених износа из Извештаја буду умањени.
уколико буде запослених који се и овом позиву не буду одазвали, надлежна служба
Факултета ће мањкове исказане пописом третирати као личне, и исте одбијати од зарада
запослених који су недостајућом опремом задужени.
налаже се декану Факултета, да о овој одлуци Савета факултета, путем електронске поште,
обавести све запослене.

Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је окончана у 13 часова.
ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Маја Бурић
Записник:
Лелица Вуковић-Радош
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