
Београд, 28. март  2012. 

 

З   А   П   И   С   Н   И   К 

 

Са VII редовне седнице  Савета Физичког факултета 

oдржане 28. марта  2012. године, са почетком у 11 часова 

 

Присутни  чланови из редова наставника, сарадника и АТ особља Физичког факултета: 

 

1. Проф. др Срђан Буквић 

2. Проф. др Сунчица Елезовић Хаџић 

3. Проф. др Мићо Митровић 

4. Проф. др Иван Белча 

5. Доц. др Андријана Жекић 

6. Доц. др Божидар Николић 

7. Доц. др Ивана Тошић 

8. Доц. др Братислав Обрадовић 

9. Др Душко Латас 

10. Др Зорица Поповић 

11. Мр Мирјана Сарван 

12. Марица Огњановић 

13. Зоран Бокор 

 

 

Присутни чланови из реда студента: 

 

14. Марко Лончар 

15. Игор Прлина 

16. Марко Влаисављевић 

17. Јулијана Крстић 

 

 

Представници оснивача,  Владе Републике Србије,  нису именовани. 

 

Оправдано одсутни: 

- Проф. др Маја Бурић 

- Др  Владимир Ђурђевић 

 

 

Присутни представници Руководства Физичког факултета: 

 

- Продекан за финансије, Проф. др Јаблан Дојчиловић, 

- Директор Института за физику, Проф. др Александар Срећковић, 

- Директор Института за метеорологију, Проф. др Лазар Лазић 

- Студент продекан, Лука Бојић 

 

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. 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 и 

44/10), доносе се већином гласова укупног броја чланова Савета.  

Седницу је отворио, Заменик Председница Савета Физичког факултета, Проф. др Срђан Буквић. Пошто је 

констатово кворум потребан за рад и одлучивање  предложио је следећи, 

 

 

 



Београд, 28. март  2012. 

Д  н  е  в  н  и         р  е  д 

 

1. Усвајање Записника са шесте редовне седнице Савета Факултета одржане 22. децембра 2011. 

године,  и телефонске седнице одржане 12. марта 2012.године.  

2. Усвајање Извештаја о попису на Физичком факултету са стањем на дан 31.12.2011. године.  

3. Усвајање Извештаја о ванредном попису на Физичком факултету.  

4. Усвајање Извештаја о финасијском пословању и годишњем обрачуну Физичког факултета за 2011. 

годину.  

5. Усвајање плана јавних набавки за 2012. годину.  

6. Доношење одлуке о пререгистрацији  РПЦ „Примењена физика“ д.о.о..  

7. Доношење одлуке о изменама и допунама одлуке о висини цена за услуга из основне делатности  

Факултета.  

8. Доношење одлуке о покретању поступка за избор органа руковођења и органа управљања Физичког 

факултета, за мандатни период од 2012. до 2015. године.  

9. Текућа питања. 

 

 

Дневни ред  је усвојен као што је предложен. 

 

 

1. тачка  

 

Записници са VI редовне седнице од 22.12.2011. и ванредне телефонске седнице Савета Физичког факултета 

од 12.03.2012. године, усвојени су без примедби. 

 

 

2. тачка  

 

Пошто је краћи извештај поднео председник пописне комисије Факултета, Доц. др Стеван Стојадиновић, 

Савет Факултета је са 17 (седамнаест)  гласова ЗА, усвојио извештај о попису на Физичком факултету са 

стањем на дан 31.12.2011. године.  

 

 

3. тачка 

 

Због низа проблема везаних за обављање пописа, а о којима је Савет Факултета расправљао у више наврата 

током 2011. године, обављен је и ванредни попис са циљем да се изврши отпис неисправне и застареле IT и 

остале електронске опреме, као и да опрема која није затечена на Факултету а води се у књиговодственом 

стању, буде евидентирана и потом на законит начин пописана. Након расправе у којој је учестовало више 

чланова Савета, Савет Факултета је са 17 (седамнаест) гласова ЗА усвојио предлог пописне комисије о 

отпису неисправне и застареле електронске опреме и њеној предаји као електронског отпада фирми која је 

лиценцирана за уништење и рециклажу. Савет је истовремено задужио пописну комисију да за прву  

наредну седницу Савета Факултета, припреми и презентује процењене вредности 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.Такође је наложено пописној комисији да најхитније  отпочне са  раздуживањем 

лица за опрему која је отписана.    

 

 

4. тачка 

 

Неопходне информације везане за финансијско пословање и годишњи обрачун Физичког факултета за 2011. 

годину, изнео је продекан за финансије проф. др Јаблан Дојчиловић. Савет Физичког факултета је по 

поднетом извештају, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, прихватио извештај о финансијском пословању и 

годишњем обрачуну Факултета за 2011. годину.  

 

 



Београд, 28. март  2012. 

 

5. 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. Посебно је истакнуто да је 

финансијски део плана набавки у потпуности остао на нивоу из 2011. године, након чега је Савет Физичког 

факултета једногласно је са 17 (седамнаест)  гласова ЗА, донео одлуку о Плану јавних набавки Физичког 

факултета за 2012. годину. 

 

 

6. тачка 

 

Физички факултет је у складу са новинама Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ број 

36/2011), а којима је предвиђено  да су постојећа друштва са ограниченом одговорношћу, дужна да изврше 

промене и свој рад ускладе са законом, до 01. фебруара 2012. године, извршио сва неопходна усклађивања  

оснивачког акта РПЦ „Примењена физика“ д.о.о., чији је Факултет оснивач. Савет Физичког факултета 

усвојио је са 17 (седамнаест)  гласова ЗА одлуку о усклађивању са законом  РПЦ „Примењена физика“ д.о.о. 

 

 

7. тачка 

 

Продекан за финансије проф. др Јаблан Дојчиловић  упознао је чланове Савета Факултета да се Физички 

факултет се у складу са изменама Закона о високом образовању («Сл. гласник Републике Србије» број 76/05, 

100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), а пре расписивања конкурса за упис нових студента обраћа 

Министарству просвете и науке за мишљење о повећању цена школарине за наредну школску 2012/2013 

годину, за акредитоване студијске програме основних и мастер академских студија. Образложење Факултета 

је базирано на чињеници да је висина школарине на Физичком факултету међу најнижим у оквиру 

Универзитета у Београду, и да иста није мењана од 2009. године, као и да се предлаже повећање које је само 

у оквирима инфлаторних кретања.  

Представници студената образлагали су своје неслагање са предлогом за повећање школарине, чињеницом 

да Факултет управо захваљујући Закону о високом образовању остварује дупло већа средства по основу 

школарине и без њеног повећања, обзиром да се сада наплаћују предмети по боду и да то оптерећује и 

буџетске и самофинансирајуће студенте. 

Предлог о повећању износа школарине је стављен на гласање и са 10 (десет) гласова ЗА, 4  (четири) гласа 

ПРОТИВ, и 3 (три) УЗДРЖАНА гласа, Савет Факултета није донео одлуку о повећању износа школарине за 

основне и мастер академске студије за школску 2012/2013 годину.  

 

 

8. тачка 

 

Заменик председнице Савета Факултета, Проф. Др Срђан Буквић, упознао је присутне са обавезом Савета да 

у складу са својим статутарним овлашћењима започне процедуру избора органа руковођења и управљања 

Факултета за наредни мандатни период. Савет Факултета је са 17 (седамнаест) гласова ЗА донео одлуку о 

расписивању избора за декана и продекане Физичког факултета, као и нови сазив Савета Факултета за 

мандатни период од  2012. до 2015. године. Одлуке ће бити прослеђене ННВ-у на даљу процедуру. 

 

 

Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је окончана у 12:10 часова. 

 

 

                                                                                                                    ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИЦЕ САВЕТА 

ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Срђан Буквић 

Записник: 

Лелица  Вуковић-Радош 


