
Београд, 22. децембар  2011. 

 

З   А   П   И   С   Н   И   К 

 

Са VI редовне седнице  Савета Физичког факултета 

oдржане 22. децембра  2011. године, са почетком у 11 часова 

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

 

1. Проф. др Маја Бурић 

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  Владимир Ђурђевић 

11. Мр Мирјана Сарван 

12. Марица Огњановић 

13. Зоран Бокор 

 

 

Присутни чланови из реда студента: 

 

14. Марко Лончар 

15. Игор Прлина 

 

Представници оснивача,  Владе Републике Србије,  нису именовани. 

 

Оправдано одсутни: 

 

- Проф. др Срђан Буквић 

- Др Зорица Поповић 

- Марко Влаисављевић 

- Јулијана Крстић 

 

Присутни представници Руководства Физичког факултета: 

 

- Продекан за финансије, Проф. др Јаблан Дојчиловић, 

- Продекан за наставу, Доц. др Иван Дојчиновић, 

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

- Студент продекан Лука Бојић 

 

Седници присуствује 15 (петнаест) 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, 



Београд, 22. децембар  2011. 

 

Д  н  е  в  н  и         р  е  д 
 

1. Усвајање Записника са пете редовне седнице Савета Факултета одржане 15. септембра  2011. 

године.  

2. Верификација мандата чланова Савета Факултета из реда  наставника и студената Факултета.  

3. Избор заменика председника Савета Факултета 

4. Доношење одлуке о  избору студента продекана Физичког факултета за школску 2011/2012 

годину. 

5. Доношење финансијског  плана Физичког Факултета за 2012. годину. 

6. Текућа питања. 

 

 

Дневни ред  је усвојен као што је предложен. 

 

 

1. тачка  

 

Записник са V редовне седнице Савета Физичког факултета усвојен је без примедби. 

 

2. тачка  

 

Савет Физичког факултета је једногласно са 15 (петнаест) гласова ЗА,  прихватио  предлог Наставно–

научног веће Факултета са седнице одржане 26. октобра 2011. године, и уместо проф. др Драгомира 

Крпића, члана Савета и заменика председнице Савета Факултета, коме је престао мандат пре истека 

рока на који је изабран, престанком радног односа испуњењем услова за пензију, изабрао проф. др 

Срђана Буквића, редовног професора, за мандатни период до истека мандата Савета Факултета 

изабраног 2009. године. 

Савет Физичког факултета је констатовао престанак мандата чланова Савета из реда студента, истеком 

изборног периода на који су изабрани и то:  

1. Марку Лончару, 

2. Владимиру Вељићу, 

3. Марку Влаисављевићу, 

4. Ивани Поповић 

и једногласно са 15 (петнаест) гласова ЗА,  прихватио  предлог Студентског парламента Физичког 

факултета, од 08. новембра 2011. године, и верификовао мандат  чланова Савета Факултета из реда 

студената и то: 

1. Марка Лончара, 

2. Игора Прлине, 

3. Марка Влаисављевића,  

4. Јулијане Крстић. 

 

Сви чланови Савета Факултета, из реда наставника и из реда студената  Факултета,  којима су 

верификовани  мандати стекли су право и дужност учешћа у раду Савета Факултета. 

 

3. тачка 

 

Савет Факултета је са 15 (петнаест) гласова ЗА, прихватио  предлог Председнице Савета Факултета, 

Проф. др Маје Бурић, и за заменика председника Савета Факултета, уместо пензионисаног проф. др 



Београд, 22. децембар  2011. 

Драгомира Крпића, изабрао проф. др Срђана Буквића, редовног професора, са период до истека 

мандата Савета Факултета изабраног 2009. године. 

  

4. 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 08.11.2011. године, 

и за студента продекана у школској 2011/12 години, изабрао ЛУКУ БОЈИЋА, студента Физичког 

факултета студијска група Метеорологија.  Именовани ступа на функцију студента продекана почев од  

дана избора на седници Савета Факултета, а за фунцију коју обавља припада му накнада чија је висина 

дефинисана  Правилником о раду Физичког факултета. 

 

5. тачка 

 

Након краћег осврта на елементе Финансијског плана Факултета за 2012. годину, које је изнео 

Продекан за финансије, Проф. др Јаблан Дојчиловић, а чији је предлог утврдило Наставно- научно веће 

на седници одржаној 21. децембра 2011. године, Савет Факултета је једногласно са 15 (петнаест) 

гласова ЗА,  донео одлуку о усвајању Финансијског плана Физичког факултета за 2012. годину. 

Чланови Савета су у краћој дискусији сугерисали Управи и продекану за финансије, да се у наредном 

периоду  размотре могућност за прелазак Факултета на електронско плаћање.  

 

6. тачка 

 

У оквиру ове тачке дневног реда чланови Савета су информисани: 

- о потреби пререгистрације  РПЦ „Примењена физика“, у складу са обавезама дефинисаним новим 

Законом о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ број 36/2011), 

- о иницијативама института у саставу БУ за организовањем докторских студија, и оправданом 

противљењу Физичког и још неких факултета, 

- о потреби пререгистрације домена rs-Тerena sertifikata, 

- о унапређењу система информисања на Факултету, и скором избору научног секретара Факултета, 

- о проблемима одлагања електронског отпада. Став Савета је да се сва застарела електронска опрема,  

старија од 5 година, буде одлагана у дворишној згради (стара столарска радионица), у ул Цара 

Душана бр 13, и да се одатле предаје организацијама овлашћеним за управљње отпадом у складу са 

Законом о управљању отпадом. Предлаже се комисији формираној за попис за 2011. годину, да 

приликом предстојећег пописа, евидентира сву застарелу електронску опрему која би била 

предложена за отпис, потом комисијски отписана, одложена и предата организацији овлашћеној за 

управљање отпадом. Пописној комисији је такође сугерисано да своје активности унапред 

најављује, како би запослени помогли да се евидентира сва застарела опрема. Декан Факултета 

остаје и даље задужен за подношење извештаја о опреми која приликом пописа (2010.) и поред тога 

што је  евидентирана на Факултету, на њему није и  затечена.  

 

 

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

 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 

     ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Маја Бурић 

 
 
Записник: 
Лелица  Вуковић-Радош 


