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З А П И С Н И К
Са V редовне седнице Савета Физичког факултета
oдржане 15. септембра 2011. 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.

Проф. др Маја Бурић
Проф. др Драгомир Крпић
Проф. др Сунчица Елезовић Хаџић
Проф. др Мићо Митровић
Проф. др Иван Белча
Доц. др Андријана Жекић
Доц. др Ивана Тошић
Доц. др Братислав Обрадовић
Др Душко Латас
Мр Мирјана Сарван
Марица Огњановић

Присутни чланови из реда студента:
12. Марко Лончар
13. Ивана Поповић
14. Владимир Вељић
Представници оснивача, Владе Републике Србије, нису именовани.
Оправдано одсутни:
-

Доц. др Божидар Николић
Др Владимир Ђурђевић
Др Зорица Поповић
Зоран Бокор
Марко Влаисављевић

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, Милица Андрејић,
Директор Института за физику, Проф. др Александар Срећковић.

Седници присуствује 14 (четрнаест) 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 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 четврте редовне седнице Савета Факултета одржане 13. априла 2011. године.
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2.
3.
4.
5.
6.

Доношење Одлуке о усвајању Статута Физичког факултета
Усвајање Одлуке о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места
Физичког факултета
Усвајање Одлуке о изменама и допунама Правилника о раду).
Доношење одлуке о Кадровском плану Физичког факултета за 2012. годину .
Текућа питања.

Дневни ред је усвојен као што је предложен.
Председница Савета, проф. др Маја Бурић, је пре него се прешло на разматрање тачака усвојеног дневног
реда, подсетила присутне да проф. др Драгомир Крпић, члан Савета и тренутно заменик председника
Савета, одлази у пензију, те да жели да му у име свих чланова Савета захвали на вишегодишњој сарадњи и
успешном председавању Саветом чији је председник био у мандату 2004/2006 и 2006/2009, што су сви
присутни поздравили аплаузом.
1. тачку
Пре него се приступило усвајању записника председница Савета проф. др Маја Бурић, подсетила је на
закључак по коме је Управа Факултета била задужена да за прву наредну седницу Савета Факултета
припреми предлоге за сва нерешена питања везана за попис 2010., и констатовала да предлог није
припремљен ни достављен Савету Факултета. Декан Факултета, проф. др Љубиша Зековић, рекао је да
очекује интезивнију сарадњу пописне Комисије у наредном периоду, и да ће предлог мера свакако бити
припремљен за наредну седницу Савета. Истовремено је апеловао на све запослене којима престаје радни
однос на Факултету, да се благовремено раздуже са свом задуженом опремом и књигама.
Записник са IV редовне седнице Савета физичког факултета усвојен је без примедби.
2. тачка
Краћи извештај о активностима везаним за израду Статута Факултета поднео је продекан за наставу
Факултета, доц. др Иван Дојчиновић. Речено је да је ННВ утврдило предлог Статута на својој седници
одржаној 06. јула 2011, и да исти у својим прилозима има у потпуности усаглашен план и програм. Сви
предмети су придружени катедрама, и раздвојени су предмети са истим именима. Факултет ће након још
једне техничке редакције текста исти упутити Одбору за статутарна питања Универзитета у Београду на
сагласност. По добијеној сагласности биће постављен на сајт Факултета.
Савет Физичког факултета је по потом, са 14 (четрнаест) гласова ЗА, усвојио Статут Физичког факултета.
Декан Факултета, проф. др Љубиша Зековић, упознао је чланове Савета да је Факултет постигао сагласност
са Комисијом за акредитацију и проверу квалитета, да се не мали трошкови акредитације (за 10 студијских
програма и Факултет као установу - око 2.500.000,00 динара) измире у више рата, и да се ускоро очекује
окончање те обавезе, након чега следе активности Факултета везане за издавање дозволе за рад.
3. тачка
Неопходне информације везане за измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних
места као и сам предлог одлуке, чланови Савета добили су уз позив за седницу. Према одредбама Закона о
раду («Сл. Гласник Републике Србије» бр. 24/05 и 61/05) један од услова за заснивање радног односа је да се
он може засновати са лицем које испуњава услове предвиђене законом и правилником о организацији и
систематизацији послова – радних места. Место научног секретара је предвиђено и Кадросвким планом
Факултета за 2012 годину, те се усвајањем предложене измене и допуне Правилника о организацији и
систематизацији радних места Физичког факултета, стичу услови и за расписивање конкурса за избор
извршиоца за ове послове.
Савет Физичког факултета је по потом, са 13 (тринаест) гласова ЗА, и 1 (једним) ПРОТИВ, усвојио измене
и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места Физичког факултета.
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4. тачка
Неопходне информације везане за измене и допуне Правилника о раду Физичког факултеа, у делу који се
односи на годишње одморе запослених, као и сам предлог одлуке, чланови Савета добили су уз позив за
седницу. Краће информације изнео је продекан за финасије, проф. др Јаблан Дојчиловић. Годишњи одмори
запослених ће се користити по правилу у време школског распуста, а у друго време само изутетно и по
одобрењу декана. Дужина годишњег одмора у смислу „других критерјума“ скраћена је са 4 на 2 радна дана и
дефинисана је дужност запослених којима престаје радни однос испуњењем услова за пензију, да исти
искористе закључно са данаом пресанка радног односа.
Савет Физичког факултета је потом, са 14 (четрнаест) гласова ЗА, усвојио измене и допуне Правилника о
раду Физичког факултета.

5. тачка
Неопходне информације везане за усвајање Кадровског плана Факултета као и сам предлог одлуке, чланови
Савета добили су уз позив за седницу. Продекан за финасије Проф, др Јаблан Дојчиловић, упознао је
присутне да је предлог утврдило Наставно научно веће Факултета на својој седници одржаној 15. јуна 2011.
године. О елементика Кадровског плана водиће се рачуна приликом израде Финасијског плана Факултета.
Такође је речено да за Финасијски план, који је обично усвајан на јесењим седницама Савета Факултета,
Факултету још нису достављена неопходна упутства надлежног Министрства, и да се иста очекују након
усвајања Закона о ребалансу буџета за 2011. годину, тако да Савету предстоји бар још једна седница у 2011.
години која ће на дневном реду имати усвајање финасијског плана Факултета за 2012. годину.
Савет Физичког факултета је потом, са 14 (четрнаест) гласова ЗА, усвојио Кадровски план Физичког
факултета. за 2012. годину.
6. тачка
У оквиру ове тачке дневног реда Декан Факултета, проф. др Љубиша Зековић, и продекан за финансије
проф. др Јаблан Дојчиловић, информисали су присутне:
-

-

О најави почетка радова на санацији зграде на Студентком тргу бр. 12-16. Посебан проблем ће
представљати активности на измештању лабораторија у подрумском простору зграде. Факултет је
одредио координаторе за сарадњу са Хемијским факултетом, који је носилац радова. Проблем ће
представљати и санирање простора након извршених радова, поготово уколико планирана ојачања не
буду рађена са уличне стране већ у самим лабораторијама. Сам Факултет средства за тако шта нема, те
се свакако мора инсиситирати на овабезама извођача да простор по окончању радова обавезно доведу у
пређашње стање.
На Факултету су у току радови на монтажи нове дигиталне телефонске централе. Средства су
обезбеђена захваљујући донацији Амбасаде Швајцарске, око чега се посебно ангажовао проф. др Петар
Аџић, коме је овом приликом изјављена захвалност. Почетак рада нове централе очекује се најдаље до
Дана Факултета 10. октобра, када се очекују и гости из Швајцарске амбасаде и представници медија.

Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је окончана у 12:50 часова.

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Маја Бурић
Записник:
Лелица Вуковић-Радош

