
 Шеснаеста  редовна седница Савета Физичког факултета - 26. септембар 2018.  

З   А   П   И   С   Н   И   К 
 

Са XVI редовне седнице  Савета Физичког факултета 
одржане  26. септембра 2018. године, са почетком у 13 часова 

 
 
Присутни  чланови представници Наставно-научног већа и истраживача Физичког факултета:   
 

1. Митровић Мићо, редовни професор 
2. Вујовић Драгана, ванредни професор 
3. Владан Вучковић, ванредни професор 
4. Жекић Андријана, ванредни професор 
5. Дојчиновић Иван, ванредни професор 
6. Касалица Бећко, редовни професор 
7. Поповић Душан, ванредни професор 
8. Зорица Поповић, доцент 
9. Истраживач Филип Маринковић 

 

Присутни  чланови представници АТП особља Физичког факултета:   
 

1. Слађана Митровић 
2. Зоран Бокор 

 
Присутни чланови представници студента Физичког факултета: 
 

1. Петар Стојковић,  студент 
2. Озрен Петровић, студент 

 
Оправдано  одсутни:  
 

1. Поповић Душан, ванредни професор 
2. Маја Бурић, редовни професор 
3. Попарић Горан, ванредни професор 
4. Вељовић Катарина, доцент 
5. Марко Миловојевић, истраживач 
6. Милош Радовић, студент 
7. Сара Ђурић, студент 

 
 

 
Представници оснивача,  Владе Србије,  нису именовани. 
 
 
Присутни представници руководства Физичког факултета: 
 

- Декан Физичког факултета, проф. др Јаблан Дојчиловић 
- Продекан за финансије, доц. др Славица Малетић 
- Директор Института за метеорологију, проф. др Лазар Лазић 
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Седници присуствује 13 (тринаест) од укупно 23 (двадесеттри) 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. 63. Закона о 
високом образовању («Сл. Гласник Републике Србије» бр.88/17), доносе се већином гласова укупног 
броја чланова Савета – 23 (двадесеттри).  
Седницом председава председник Савета Физичког факултета у сазиву 2015-2018, Проф. др Мићо 
Митровић.  
Пошто је констатовао кворум потребан за рад и одлучивање предложио је следећи, 

 
 

Д  н  е  в  н  и         р  е  д 
 
1. Усвајање Записника са петнаесте редовне седнице Савета Факултета одржане 05. јуна 2018. године,   

 
2. Доношење одлуке којом се констатује истек мандата декана, продекана и директора института у саставу 

Факултета у мандату 2015-2018. 
 

3. Избор директора института у саставу Физичког факултета за мандатни период од 01. октобра 2018. до 
30. септембра 2021. године: 

 
- Предлог  ННВ-а са седнице одржане 12. септембра 2018. године; 
- Именовање изборне комисије; 
- Гласање о предложенимм кандидатима; 
- Извештај изборне комисије. 

 
 
4. Извештај о раду Савета Факултета у мандату 2015-2018.  

 
5. Доношење одлуке о расписивању избора за нови сазив Савета Физичког факултета.  
 
 

 

 
Дневни ред  је усвојен као што је предложен. 

 

 
1. тачка  

 
Записник са петнаесте седнице Савета Факултета оджане 05. јуна 2018. године, усвојен је без 
примедби. 
 
 

2. тачка  
 
Савет Факултета је  са 13 гласова ЗА усвојио олуке којима се са датумом 30. септембар 2018. године 
констатује истек мандата декана, продекана и директора института у саставу Факултета бираних за 
период од 01. октобра 2015. до 30. септембра 2018. године. 
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3. тачка 
 
Савет Факултета је на предлог председника Савета Факултета, проф др Миће Митровића одлучио да се 
о предлозима Наставно-научног већа Факултета од 12. септембра 2018. године, за избор директора 
института у саставу Факултета, изјасни јавно.  
Савет Факултета је са 13 гласова ЗА усвојио предлоге Наставно научног већа и за директоре инаститута 
у саставу Факултета изабрао: 
  

- др Владана Вучковића, ванредног професора за директора Института за метеорологију са 
мандатом од 01. октобра 2018. до 30. септембра 2021.  

- Др Мирајану Сарван, доцента за директотра Института за физику за исти мандатни период.  
 
 

4. тачка 
 
Савет Факултета је након краћег излагања председника Савета Факултета, проф. др Миће Митровића 
са 13 гласова ЗА усвојио Извештај о раду Савета Факултета у мандату 2015/18. 
Председник Савета се захвалио члановима Савета на конструктивном раду као и руководству 
Факултета на њиховом доприносу раду Савета а новом руководству и будећем сазиву Савета Факултета 
пожелео успех у раду.  

 
 

5. тачка 
 
Савет Факултета је након краћег излагања председника Савета Факултета, проф. др Миће Митровића 
са 13 гласова ЗА усвојио Oдлуку о расписивању избора за нови сазив Савета Факултета у мандату 
2018/2022. Председник Савета је имајући у виду да је још један мандат органа управљања истекао а да 
нису именовани чланови Савета представници оснивача, препоручио новом сазиву да се обрате 
надлежнима и затраже именованње чланова представника оснивача, на шта су и по закону обавезни.  
 
 
 
Пошто је исцрпљен дневни ред, седница Савета Факултета окончана је у 13,50 часова.    
 

      
 

                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Мићо Митровић 
 
 
 
Записник:  
Лелица  Вуковић-Радош 


