Београд, 25. новембар 2010.
З А П И С Н И К
Са III редовне седнице Савета Физичког факултета
oдржане 25. новембра 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 Драгомир Крпић
Проф. др Мићо Митровић
Доц. др Иван Белча
Доц. др Андријана Жекић
Доц. др Ивана Тошић
Доц. др Братислав Обрадовић
др Владимир Ђурђевић
Мр Душко Латас
Мр Мирјана Сарван
Марица Огњановић
Зоран Бокор

Присутни чланови из реда студента:
13. Марко Лончар
14. Марко Влаисављевић
15. Ивана Поповић
Представници оснивача, Владе Републике Србије, нису именовани.
Оправдано одсутни:
- Проф. др Сунчица Елезовић Хаџић
- Доц. др Божидар Николић
- Др Зорица Поповић
- Владимир Вељић
Присутни представници руководства Физичког факултета:
- Декан, Проф. др Љубиша Зековић,
- Продекан за наставу, Доц. др Иван Дојчиновић
- Студент продекан за школску 2009/2010 годину, Милица Андрејић
- Директор Института за метеорологију, Проф. др Лазар Лазић
Седници присуствује 15 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, 100/07аутентично 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,
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1. Усвајање Записника са друге редовне седнице Савета Факултета одржане 31. марта
2010. године.
2. Верификација мандата чланова Савета Факултета из реда студената
3. Доношење одлуке о избору студента продекана за школску 2010/2011 годину
4. Доношење финансијског плана Физичког факултета за 2011. годину
5. Доношење кадрoвског плана Физичког факултета за 2011. годину
6. Допис Студентског парламента Физичког факултета од 15. новембра 2010. године
7. Текућа питања
Дневни ред је усвојен као што је предложен, те се прешло на
1. тачку
Записник са II редовне седнице Савета Физичког факултета усвојен је без примедби.
2. тачка
Савет Факултета је разматрајући предлоге Студентског парламента Физичког факултета од
03.11.2010. године, са 15 (петнаест) ЗА, донео одлуку, којом се констатује престанак
мандата чланова Савета Физичког факултета из реда студента, истеком мандатног периода
на који су изабрани и то:
1. Јелени Пешић
2. Марку Лончару
3. Марку Влаисављевићу
4. Јелени Пајовић
Савет је верификовао мандате новоизабраних чланова Савета Физичког факултета из реда
студента и то:
1. Марку Лончару
2. Марку Влаисављевићу
3. Ивани Поповић
4. Владимиру Вељићу
Верификацијом мандата, изабрани студенти стичу својство члана Савета Факултета, а тиме
и право и дужност учешћа у раду Савета Факултета.
3. тачка
Савет Физичког факултета је са 15 (петнаест) гласова ЗА, прихватио предлог за избор
студента продекана који је утврдио Студентски парламент Факултета на изборима
одржаним 28.10.2010. године.
За студента продекана у школској 2010/2011 години, изабрана је МИЛИЦА АНДРЕЈИЋ,
апсолвент Б смера, која је ту функцију обављала и у школској 2009/2010 години. За
фунцију коју обавља, именованој припада накнада чија је висина дефинисана
Правилником о раду Физичког факултета.
4. тачка
Након краћег осврта на елементе Финансијског плана Факултета за 2011. годину, које је
изнела Нада Аксентијевић, руководилац финансијске службе, а чији је предлог утврдило
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Наставно научно веће Факултета на седници одржаној 15. септембра 2010. године, Савет
Факултета је са 15 (петнаест) гласова ЗА, донео одлуку о усвајању Финансијског плана
Физичког факултета за 2011. годину.
Тачка 5.
Након краћег осврта на елементе Кадровског плана Факултета за 2011. годину, које је
изнео проф. др Љубиша Зековић, декан Факултета, а чији је предлог утврдило Наставно
научно веће на седници одржаној 30. јуна 2010. године, Савет Факултета је са 15 (петнаест)
гласова ЗА, донео одлуку о усвајању Кадровског плана Физичког факултета за 2011.
годину.
Факултет је усвојио препоруку по којој плански акти који убудуће буду предлагани не би
требало да буду рестриктивни у мери у којој је то предлог кадровског плана за 2011.
Тачка 6.
У расправи поводом захтева Студентског парламента од 15. новембра 2010. године, којим
је захтевано смањење цене бода за предмете који су одслушани, учествовао је већи број
чланова Савета и Управе Факултета. Изнето је већинско мишљење да цену бода за
предмете који су одслушани не треба смањивати, обзиром да је школарина на Физичком
факултету међу најнижним у оквиру Универзитета у Београду. Такође је истакнуто да се
школарина јединствено утврђује на бази 60 ЕСПБ бодова, и да било какво другачије
поступање не би било засновано на Закону о високом образовању, те да је позивање на
поступања других факултета по овом питању, без значаја. Указано је и на потешкоће у
примени правила по коме студенти од ове школске године уписују предмете, а не године
студија, и констатовано да је неопходно благовремено ускладити распореде часова по
годинама, како би се студентима олакшао избор предмета које уписују.
По окончању расправе Савет Факултета је гласао о предлогу Студентског парламента за
смањење цене бода за предмете који су одслушани, и исти одбио са 3 (три) гласа ЗА, 2
(два) УЗДРЖАНА и 10 (десет) гласова ПРОТИВ.
Тачка 7.
Председница Савета Факултет позвала је све заинтересоване да предају своје предлоге за
измену и допуну Статута Факултета, како би благовремено био припремљен текст нацрта,
који би покрио што већи број спорних питања, и правних празнина уочених у досадашњој
примени Болоњског процеса.
Нови Ценовник услуга из делатности Факултета мора бити познат пре почетка уписа у
нову школску годину, а питање евентуалног повећања школарине могуће је само уз
претходно прибављено мишљење Министрства просвете.
Савет Факултета препоручује да Студентска служба Факултета састави спискове студената
који су уписали одеђене предмете и благовремено их достави наставницима и сарадницима
како се не би дешавало да студенти пријављују испите из предмета које нису уписали.
Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је окончана у 14:20 часова.

Записник:
Лелица Вуковић-Радош

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Маја Бурић

