Савет Физичког факултета, 25. март 2015.

З А П И С Н И К
Са IX редовне седнице Савета Физичког факултета
oдржане 25. марта 2015. године, са почетком у 10 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.

Проф. др Срђан Буквић
Проф. др Воја Радовановић
Проф. др Сунчица Елезовић Хаџић
Проф. др Татјана Вуковић
Проф. др Ивана Тошић
Проф. др Бећко Касалица
Проф. др Ђорђе Спасојевић
Проф. др Марија Димитријевић
Доц. Др Владимир Ђурђевић
Доц. др Славица Малетић
Др Мирјана Сарван
Слађана Митровић
Младен Перковић

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

Данило Николић
Саша Стојановић
Иван Рајић
Марија Живановић

Представници оснивача, Владе Републике Србије, нису именовани.
Оправдано одсутни:
-

Проф. др Горан Попарић

Присутни представници Руководства Физичког факултета:
-

Декан, Проф. др Јаблан Дојчиловић,
Продекан за финансије, Проф. др Иван Белча,
Продекан за наставу, Проф. др Иван Дојчиновић,
Кандидат предложен од стране Студентског парламента за избор Студента продекана,
студент Стефан Баџа,
Директор Института за метеорологију, Проф. др Лазар Лазић

Седници присуствује 17 (седаманест) 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 99/14), доносе се већином гласова укупног броја чланова Савета.
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Седницом председава председник Савета Физичког факултета, Проф. др Срђан Буквић. Пошто је
констатово кворум потребан за рад и одлучивање предложио је следећи,
Д н е в н и

р е д

1. Усвајање Записника са осме редовне седнице Савета Факултета одржане 25. фебруара 2015.
године,
2. Доношење одлуке о избору студента продекана Физичког факултета за школску 2014/2015.
годину.
3. Усвајање измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији Физичког факултета
4. Усвајање предлога Ценовника Физичког факултета
5. Доношење одлуке о покретању поступка за избор органа руковођења Физичког факултета, за
мандатни период од 2015. до 2018. године.
6. Текућа питања.
Дневни ред је усвојен као што је предложен.

1. тачка
Записник са осме редовне седнице Савета Физичког факултета одржане 25. фебруара 2015. године,
усвојен је без примедби.
2. тачка
Након што су присутни упознати са предлогом Студентског парламента од 18.03.2015. године
Савет Физичког факултета је, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, прихватио предлог Студентског
парламента и за студента продекана за школску 2014/15 изабрао студента Стефана Баџу.
Савет је истовремено констатовао престанак мандата - истеком изборног перида на који је бирана
досадашњој студенткињи продеканки, Сањи Ђурђић.
3. тачка
Предлог измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији радних места на
Физичком факултету присутнима је достављен у материјалу за седницу. Након краће расправе
Савет Факултета је једногласано, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, усвојио предлог по коме се у
смислу подизања квалификационе структуре АТП особља на Факултету, коригује тражени степен
стручне спреме за обављње послова референта финансијске оперативе-благајника, и дефинише
стручна спрема од IV до VI степена, односно окончане основне академске студије економског
смера од 180 ЕСПБ.
Усвојени предлог измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији радних места на
Физичком факултету, дат је у прилогу овог записника (Прилог 1.)
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4. тачка
Предлог новог ценовника Физичког факултета присутнима је достављен у материјалу за седницу.
Након усаглашавања Управе Факултета и студента на корекцији предлога ценовника, а које је
уследило после јануарске седнице Савета, Савет Факултета је једногласано, са 17 (седамнаест)
гласова ЗА, усвојио предлог одлуке о висини цена услуга из основне делатности Физичког
факултета.
Усвојени Ценовник Физичког факултета, дат је у прилогу овог записника (Прилог 2.)
5. тачка
Предлог одлуке о покретању поступка избора декана и продекана Физичког факултета за
мандатни период од 01. октобра 2015 до 30. септембра 2018. године присутнима је достављен у
материјалу за седницу.
Савет Факултета је једногласано, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, усвојио предложену одлуку и
упутио је Наставно-научном већу Факултета које ће у складу са процедуром дефинисаном
Статутом Физичког факултета именовати трочлану комисију за спровођење избора. Савет
Факултета апелује на усаглашавање календара избора са календаром предложеним од стране
Савета Универзитета у Београду.
Одлука о покретању поступка избора декана и продекана Физичког факултета за мандатни период
од 01. октобра 2015 до 30. септембра 2018. године, дата је у прилогу овог записника (Прилог 3.)
Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је окончана у 10 часова и 45 минута.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Срђан Буквић

Записник: Лелица Вуковић-Радош
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Прилог 1.
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО–МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
33. РЕФЕРЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ – БЛАГАЈНИК
Карактеристике радног места:
– стручна спрема економског смера (IV-VI степен стручне спреме, окончане
трогодишње основне академске студије економског смера 180 ЕСПБ);
– пуно радно време;
– избор се врши по огласу;
– знања из информатике: MS Office;
– обавезан пробни рад у трајању од шест месеци, сем у случају када је кандитат већ радио
минимум шест месеци на Факултету.
Послови које обавља:
– подиже и исплаћује готовину за све врсте исплата;
– саставља благајничке налоге за све уплате и исплате и саставља дневни благајнички
извештај;
– контролише приспела решења за исплату хонорара;
– реализује набавке у складу са уговореним роковима и условима квалитета из понуде;
– припрема реферате за плаћање по профактурама (фактурама) добављача које садрже
параф шефа службе, односно продекана за финансије као доказ да је документ
финансијски исправан;
– евидентира приспеле рачуне и предрачуне добављача према наменском трошењу
средстава у посебним књигама евиденције;
– прати измирење обавеза према добављачима;
– и друге послове по налогу шефа Службе, ресорног продекана и декана.
За свој рад одговара декану, продекану за финансије, директорима Института и шефу
рачуноводства.
Прилог 2.

ОДЛУКА
О ВИСИНИ ЦЕНА УСЛУГА ИЗ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Упис I године
Центар за развој каријере Универзитета у Београду

1.500 дин.
100 дин.
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Уплата за Универзитет (за самофинансирајуће студенте)
Пријављивање испита (после трећег пријављивања)
Пријављивање испита по истеку рока за пријављивање
(максимално 3 дана пре термина испита)
Признавање испита (по испиту / комисијски):
- промена смера на Физичком факултету
- са факултета из Србије
- са факултета из иностранства
Издавање оверених наставних програма (по предмету)
Издавање оверених наставних програма (комплет)
Уверење о еквиваленцијама (испит / диплома)
Дупликат индекса
Уверење о положеним испитима (прво бесплатно)
Уверење о дипломирању (прво бесплатно)
Издавање дипломе

1.500 дин.
600 дин.
1.000 дин.

100 / 2.000 дин.
200 / 4.000 дин.
300 / 6.000 дин.
300 дин.
3.000 дин.
500 / 4.000 дин.
1.200 дин.
+ 50 дин. по испиту
500 дин.
1.000 дин.
5.000 дин. + 1.000
дин.

Издавање дипломе (Статут ФФ из 2002.)

3.000 дин.

Испис са факултета

1.000 дин.

Нострификација дипломе

Цену одређује
Универзитет у
Београду

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Школарина за годину студија
Школарина за изабране предмете (по боду)
Школарина за годину студија за стране држављане
Одбрана дипломског рада (Статут ФФ из 2002.)

60.000 дин.
1.000 дин.
2.650 €
3.500 дин.

ДИПЛОМСКЕ (МАСТЕР) И МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ
Школарина за годину мастер студија
Школарина за изабране предмете мастер студија (по боду)

66.000 дин.
1.100 дин.
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Школарина за годину мастер студија за стране држављане
Одбрана магистарског рада (Статут ФФ из 2002.)

3.000 €
35.000 дин.

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Школарина за годину докторских студија

100.000 дин.

Школарина за изабране предмете докторских студија (по боду)

1.600 дин.

Школарина за годину докторских студија за стране држављане

4.000 €

Одбрана докторске дисертације (Статут ФФ из 2002.)

58.000 дин.

ДОШКОЛОВАЊЕ НАСТАВНИКА
Израда дипломског рада

8.000 дин.

Издавање дипломе

3.500 дин.

РЕЦЕНЗИЈЕ
Рецензија рукописа (за ауторе ван Универзитета у Београду)

40.000 дин.

Прилог 3.
На основу члана 134. Статута Универзитета у Београду-Физичког факултета, Савет Физичког
факултета на својој седници одржаној 25. марта 2015. године доноси следећу,

ОДЛУКУ
Члан 1.
Покреће се поступак избора декана и продекана Физичког факултета за мандатни период од 01.
октобра 2015. до 30. септембра 2018. године.
Изабрани декан и продекани Универзитета у Београду- Физичког факултета ступају на дужност
01. октобра 2015. године.
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Члан 2.
Одлуку о покретању поступка избора декана и продекана факултета доставити Научно-наставном
већу Факултета, које ће у складу са Статутом факултета именовати трочлану Комисију за
спровођење избора односно свих изборних радњи у поступку избора.
Календар поступка избора декана и продекана за мандатни период 2015-2018., ускладити са
предлогом календара предложеним од стране Савета Универзитета у Београду, како би се избор
обавио најкасније до 19. јуна 2015.
-

Расписивање избора до 31. марта 2015.
Евидентирање кандидата до 30. априла 2015.
Утврђивање листе кандидата до 20. маја 2015.
Избор до 19. јуна 2015.

Процедура избора декана уређена је Статутом Универзитета у Београду-Физичког факултета
чланови од 134. до 140. .
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку истаћи на огласним таблама Факултета.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Срђан Буквић
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