Београд, 31. март 2010.
З А П И С Н И К
Са II редовне седнице Савета Физичког факултета
oдржане 31. марта 2010. године, са почетком у 13 часова
Присутни чланови из редова наставника, сарадника и АТ особља Физичког факултета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Проф. др Маја Бурић
Проф. др Сунчица Елезовић Хаџић
Проф. др Мићо Митровић
Доц. др Андријана Жекић
Доц. др Ивана Тошић
Доц. др Божидар Николић
Доц. др Иван Белча
Доц. др Братислав Обрадовић
Мр Душко Латас
Мр Мирјана Сарван
Марица Огњановић
Зоран Бокор

Присутни чланови из реда студента:
13. Марко Лончар
14. Марко Влаисављевић
Представници оснивача, Владе Србије, нису именовани.
Оправдано одсутни:
- Проф. др Драгомир Крпић
- Мр Зорица Поповић
- Мр Владимир Ђурђевић
- Јелена Пешић
- Јелена Пајовић
Присутни представници Руководства Физичког факултета:
- Декан, Проф. др Љубиша Зековић,
- Продекан за наставу, Доц. др Иван Дојчиновић
- Продекан за финансије, Проф. др Јаблан Дојчиловић
- Студент продекан за школску 2009/2010 годину, Милица Андрејић
- Директор Института за физику, Проф. др Александар Срећковић
Седници присуствује 14 чланова Савета 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), 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,
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Усвајање Записника са конститутивне и прве редовне седнице Савета Факултета одржане 24.
децембра 2009. године.
Усвајање Извештаја о попису на Физичком факултету са стањем на дан 31.12.2009. године.
Усвајање Извештаја о финасијском пословању и годишњем обрачуну Физичког факултета за
2009. годину.
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4.
5.

План јавних набавки за 2010. годину.
Текућа питања

Дневни ред је усвојен као што је предложен, те се прешло на
1. тачку
Записник са конститутивне и I редовне седнице Савета физичког факултета усвојен је без примедби.
2. тачка
Пошто је краћи извештај поднео председник пописне комисије Факултета, Доц. Др Стеван
Стојадиновић, исти је једногласно са 14 (четрнаест) гласова ЗА усвојен.
Чланови Савета Факултета сугерисали су да се приликом наредног пописа, а поготово када је реч о
електронској опреми која је застарела и коју је потребно расходовати, дефинише једно годиште
после ког би се сва застарела и неупотребљива компјутерска и остала електронска опрема у складу
са прописима отписала. Предложено је такође, да се убудуће информација о почетку пописа (путем
писаног обавештења или е-mail поруке), учини доступном свим запосленима, што би допринело
благовременом евидентирању опреме предложене за отпис. Такође је прихваћено да се у најскорије
припреме и поделе налепнице са инвентарским бројевима.
3. тачка
Неопходне информације везане за финасијско пословање и годишњи обрачун Физичког факултета
за 2009. годину, изнео је продекан за финансије проф. др Јаблан Дојчиловић. Савет Физичког
факултета је по поднетом извештају, једногласно је са 14 (четрнаест) гласова ЗА прихватио извештај
о финасијском пословању и годишњем обрачуну Факултета за 2009. годину.
4. тачка
Неопходне информације везане за обавезе Факултета произашле из Закона о јавним набавкама
(«Сл. гласник републике Србије» бр. 116/08) и Правилника о поступку јавне набавке мале вредности
(Сл. гласник РС бр.50/09), изнео је продекан за финансије проф. др Јаблан Дојчиловић, након којих
је Савет Физичког факултета једногласно је са 14 (четрнаест) гласова ЗА прихватио предлог одлуке
о Плану јавних набавки Физичког факултета за 2010. годину.
Тачка 5.
У оквиру ове тачке дневног реда Декан Факултета, проф. др Љубиша Зековић и продекан за
финасије проф. др Јаблан Дојчиловић, информисали су присутне
- о проблемима везаним за обрачун и уплату средстава за зараде запослених од стране
Министарства просвете
- о проблему плаћања високих трошкова акредитације
- о упису промене назива Факултета у судски регистар
- о проблема везаним за учестала тешка испарења из канализационих одвода поготово на вишим
спратовима зграде. Потребно је извршити преглед инсталација у угроженим просторијама, и
предложити могућа решења, али и надлежнима на Хемијском факултету указати на проблем, како
би се у оквиру предстојеће реконструкције на Хемијском факултету имала у виду неопходна
реновирања канализационе и вентилационе мреже у згради.
Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је окончана у 14:10 часова.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Маја Бурић
Записник:
Лелица Вуковић-Радош

