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З   А   П   И   С   Н   И   К 
 

Са II редовне седнице  Савета Физичког факултета 

одржане  26. децембра 2019. године, са почетком у 13 часова 

 

 

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

 

1. Др Василић Растко, ванредни професор 

2. Др Вујовић Драгана, ванредни професор 

3. Др Димић Александра, истраживач сарадник 

4. Др Јанц Дејан, ванредни професор 

5. Др Кураица Милорад, редовни професор 

6. Др Латас Душко, доцент 

7. Др Николић Божидар,ванредни професор 

8. Др Поповић Душан, ванредни професор 

9. Др Поповић Зорица, доцент 

10. Др Радовановић Воја, редовни професор 

11. Др Сретеновић Горан, научни сарадник 

 

Присутни  чланови представници AТП особља Физичког факултета:   

 

1. Мр Богдановић Милена, руководилац студентске службе 

2. Бокор Зоран, технички сарадник 

 

Присутни чланови представници студената Физичког факултета: 

 

1. Степић Митра 

2. Најдхефер Исидора 

3. Кљајић Алекса 

 

Осам  представника оснивача,  Владе Србије,  нису именовани. 

 

Оправдано одсутни:  

 

1. Милићевић Данило, студент 

2. Др Вељовић Катарина, доцент 

3. Др  Жекић Андријана, ванредни професор 

 

Представници руководства Факултета: 

 

- Декан Физичког факултета, проф. др Иван Белча, 

- Продекан за финансије, проф. др Горан Попарић. 
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Представници стручних служби Факултета:  

 

- Весна Напијало, руководилац Финасијске службе 

- Јелена Дашић, службеник за јавне набавке 

- Лелица Вуковић Радош, секретар Факултета 

 

Седници присуствује 16 (шеснаест) од укупно 27 (двадесетседам) чланова Савета Физичког факултета 

са правом гласа, према списку који чини саставни део овог записника. 

Одлуке Савета Факултета у складу са чланом 144. Статута Физичког факултета (2018) и 63. Закона о 

високом образовању («Сл. Гласник Републике Србије» број 88/2017, 73/2018 и 67/2019), доносе се 

већином гласова укупног броја чланова Савета.  

 

Седницом председава председник Савета Физичког факултета у сазиву 2018-2022., Проф. др Воја 

Радовановић, редовни професор  

Пошто је констатовао кворум потребан за рад и одлучивање предложио је следећи, 

 

Д  н  е  в  н  и         р  е  д 

 

1. Верификација мандата новоизабраних чланова Савета Физичког факултета из реда студента 

Физичког факултета.  

 
2. Усвајање Записника са 

- Прве редовне седнице од 27.12.2018. 
- Прве ванредне електронске седнице од 31.01.2019. 
- Друге ванредне електронске седнице од 27.02.2019. 
- Треће ванредне електронске седнице од 17.06.2019. 
- Четврте ванредне електронске седнице од 28.10.2019. 
 

3. Избор студента продекана Физичког факултета. 
 

4. Усвајање Финансијског плана Физичког факултета за 2020. годину.  

 
5. Усвајање Плана набавки Физичког факултета за 2020. годину.  

 
6. Текућа питања 
 

 

Савет је усвојио предложени дневни ред, те се прешло на рад по појединим тачкама.   

 

 

1. тачка  

 

Савет Физичког факултета упознат је са одлуком Студентског парламента о избору нових представника 

студента у Савету Факултета након чега је са 16 (шеснаест) гласова ЗА, констатован престанак мандата  
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1. Младену Станковићу,  
2. Петру Стојковићу,  
3. Озрену Петровићу,  
4. Милошу Радовићу.  

 

и верификован двогодишњи мандат новоизабраним представницима студената 

 

1. Степић Митри, 
2. Најдхефер Исидори, 
3. Милићевић Данилу, 
4. Кљајић Алекси. 

 

 

      2. тачка 

 

Без примедби су усвојени записници са претходних седница Савета Факултета: 

 

- Прве редовне седнице од 27.12.2018. 
- Прве ванредне електронске седнице од 31.01.2019., 
- Друге ванредне електронске седнице од 27.02.2019., 
- Треће ванредне електронске седнице од 17.06.2019., 
- Четврте ванредне електронске седнице од 28.10.2019.. 

 

 

 

3. тачка  

 

Савет Физичког факултета након што је упознат са предлогом Студентског парламента о кандидату за 

избор  новог студента продекана Физичког факултета, је са 16 (шеснаест) гласова ЗА, изабрао АНУ 

КНЕЖЕВИЋ, студенткињу треће године ОАС Б смера Физичког факултета за новог продекана Физичког 

факултета. Именована ће ступити на дужност 01. фебруара 2020.године.   

 

 

4. тачка  

 

После краћих образложења продекана за финансије др Горана Попарића и Весне Напијало, 

руководиоца Финансијске службе Физичког факултета, Савет је са 16 (шеснаест) гласова ЗА,  усвојио 

Финансијски план Факултета за 2020. годину.   

Након краће расправе о броју запослених којима у току 2020. године престаје радни однос на 

Факултету, предложено је да Наставно-научно веће Физичког факултета донесе правилник који би 

дефинисао мерила и критеријуме за продужење радног односа наставника у звању редовног 

професора након навршених 65 година живота. Посебно је наглашено да треба имати у виду да у 

оквиру Униврзитета постоје факултети који својим наставницима-редовним професорима, не 

продужавају радни однос након навршених 65 година живота, као и да поменути правилник треба 
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донети у тренутку када на дневном реду Наставно-научног Већа нема конкретних захтева за 

продужење радног односа. 

 

 

5. тачка  

 

После краћих образложења продекана за финансије др Горана Попарића и Јелене Дашић, службеника 

за јавне набавке Физичког факултета, Савет је са 16 (шеснаест) гласова ЗА, усвојио План набавки 

Факултета за 2020. годину.   

Након краће расправе Савет је сугерисао да је неопходно водити знатно више рачуна о квалитету 

рачунарске опреме која се набавља преко тендера, и у том смислу размислити о неким другим 

критеријумима за избор најповољније понуде, а не да то као до сада, буде искључиво најнижа 

понуђена цена. 

 

 

6. тачка  

 

На предлог проф. др Милорада Кураице неопходно је проверити опције везане за могућност исплате 

неке врсте функционалног додатка изабраним члановима Савета. 

На питање др Александре Димић, везано за статус простора који се у објекту Факултета у улици Цара 

Душана број 13 користи за организовање студентскиих клубова, одговорио је продекан за финансије 

др Горан Попарић. Речено је да је у току процедура уписа Физичког факултета као правног следбеника  

бивше Више педагошке школе у катастар непокретности општине Стари Град. Та процедура још увек 

није у целости окончана, али је њен добар део финализован. Потпуним окончањем процедуре уписа 

Физичком факултету ће бити омогућено да за поменути простор покрене поступак за издавање 

простора у закуп у складу са законом. На крају је истакао да руководство Факултета свакао ту 

процедуру неће започети и спроводити мимо Савета Факултета. 

На крају седнице студентима је потврђено да ће због Европских универзитетских игара 2020., пролећни 

семестар текуће школске године бити скраћен. 

 

 

 

Пошто је исцрпљен дневни ред, седница Савета Факултета окончана је у 14 часова и 20 минута. 

 

 

 

Универзитет у Београду-ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  

ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Воја Радовановић 

 

 

Записник:   

Лелица  Вуковић-Радош 


