
Осма  редовна седница Савета Физичког факултета - 27. фебруар 2017.  

З   А   П   И   С   Н   И   К 
 

Са VIII редовне седнице  Савета Физичког факултета 
одржане  27. фебруара 2017. године, са почетком у 13 часова 

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

1. Митровић Мићо, редовни професор 

2. Бурић Маја, редовни професор 

3. Дојчиновић Иван, ванредни професор 

4. Жекић Андријана, ванредни професор 

5. Касалица Бећко, ванредни професор 

6. Попарић Горан, ванредни професор 

7. Вељовић Катарина, доцент 

8. Вујовић Драгана, доцент 

9. Истраживач Марко Миливојевић 

10. Истраживач Филип Маринковић  

 

Присутни  чланови представници АТП особља Физичког факултета:   
 

1. Слађана Митровић 
2. Зоран  Бокор 

 
 

Присутни чланови представници студента Физичког факултета: 
 

1. Даница Божин 

2. Милица Тошић 

 
Оправдано  одсутни:  
 

1. Поповић Душан, ванредни професор 

2. Владан Вучковић, ванредни професор 

3. Зорица Поповић, доцент, 

4. Милица Павловић, студент 

5. Дејан Милановић, студент 

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

- Продекан за финансије, Проф. др Иван Белча 



Осма  редовна седница Савета Физичког факултета - 27. фебруар 2017.  

- Продекан за наставу, Доц.др Славица Малетић 

- Директор Института за метеорологију, проф. др Лазић Лазар 

 

Седници присуствује и руководилац Финансијске службе факултета,  Весна Наијало. 

 

Седници присуствује 14 (четрнаест) 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. 53. став 2. 

Закона о високом образовању («Сл. Гласник Републике Србије» бр.76/05, 100/07-аутентично 

тумачење, 97/08, 44/10, 93/13, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 68/15), доносе се 

већином гласова укупног броја чланова Савета – 23 .  

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 седме редовне седнице Савета Факултета од 30. јануара 2017. године. 
2. Усвајање Извештаја о финансијском пословању и годишњем обрачуну Физичког факултета за 

2016. годину. (Известилац проф. др Иван Белча, продекан за финансије и Весна Наијало, 
руководилац Финансијске службе Факултета).  

 
 

1. тачка  
 

Записник са седме редовне седнице Савета Факултета оджане 30. јануара 2017. године, усвојен је 
без примедби. 
 

2. тачка  
 
Неопходне информације везане за финансијско пословање и годишњи обрачун Физичког 
факултета за 2016. годину, изнели су продекан за финансије, проф. др Иван Белча, и руководилац 
Финансијске службе Факултета, Весна Напијало, након чега је Савет Физичког факултета, са 14 
(четрнаест) гласова ЗА, прихватио извештај о финансијском пословању и годишњем обрачуну 
Факултета за 2016. годину.  
Извештај о финансијском пословању и годишњем обрачуну Факултета за 2016. годину, чини 
саставни део донете одлуке и дат је у прилогу овог записника  (Прилог 1.)  
 
 
Пошто је исцрпљен дневни ред, седница Савета Факултета окончана је у 13,40 часова. 
 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Мићо Митровић 
Записник:   
Лелица  Вуковић-Радош 



Univerzitet u Beogradu

Fizički fakultet

Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2016. godinu

U 2016. godini ukupni prihodi Fizičkog fakulteta su iznosili 262,514,407.84 dinara što predstavlja

rast od 2,86% u odnosu na 2015. godinu

Analiza prihoda po izvorima nam pokazuje da su budzetski prihodi minimalno porasli za 0,43%

dok su sopstveni prihodi, uključujući prihode od ino projekta, zabeležili rast od 11,2%.

U okviru budžetskih prihoda povežani su prihodi po osnovu doktorskih studija (oko 12%),

zarade su približno na prošlogodišnjem nivou dok je priliv po osnovu režijskih troškova ponovo

smanjen, 12% u odnosu na 2015.godinu i čak 25% u odnosu na 2014.

U okviru sopstvenih prihoda veći rast beleže prihodi od samofinansiranja i obnove dok je pad 

zabeležen kod prihoda od doktorskih/master studija.

U 2016. smo imali prihod po osnovu inostranog projekta čiji je nosilac Profesor Ćurić. Reč je o

trogodišnjem projektu tako da se još značajnija sredstva očekuju u 2017. i 2018. godini.

Na kontu ostali prihodi  knjiženi su prihodi koji nisu redovni, kao npr. Prihod od organizovanja

konferencije SPIG, letnje škole Q space , uplate iz Srpske akademije nauka, kursne razlike itd.

 u  000 din

STRUKTURA PRIHODA 2015 2016 index16/15

Prihodi iz budžeta 203.656 204.54 100.43

od toga

za zarade 121.517 122.391 100.72

za nauku 65.769 66.572 101.22

za režijske troškove 11.536 10.171 88.17

ostalo (doktorske studije) 4.834 5.402 111.75

Sopstveni prihodi 50.206 55.831 111.20

od prodaje proizvoda/usluga 10.295 10.263 99.69

zakupci i refundacija troškova 3.655 4.165 113.95

od samofinansiranja i obnove 20.476 23.186 113.24

doktorske/master studije 9.820 7.631 77.71

ispiti/uverenja/diplome 3.936 4.035 102.52

ostali prihodi 2.024 2.504 123.72

Donacije/ino ugovori 4.047

Refundacija bolovanja 1.342 2.147 159.99

UKUPNOPRIHODI 255.204 262.51 102.86



U 2016. godini ukupni tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu iznosili su 246,614,906.54

dinara što je blago povećanje od 1,37%. 

Povećani su tzv. stalni troškovi za energetske, komunalne, ptt i usluge platnog prometa za

14%. I pored smanjenja prihoda za ove namene i povećanje troškova, nemamo dospelih,

neizmirenih obaveza.

Povećani su troškovi putovanja ( prevoz/smeštaj/dnevnice). Deo tih troškova se odnosi na 

troškove ino projekta. U 2016. smo manje sredstava izdvojili za tekuće popravke i održavanje

zgrade, molerske i zidarske radove nego u 2015. godini, a više smo potrošili za kancelarijski

materijal i higijenu.

U 2016. je dato oko 700,000 dinara više nego u 2015. za obnovu računarske i administrativne

opreme.

Zaključak je da je Fizički fakultet i u 2016. godini racionalno raspolagao sredstvima i ostvario 

višak prihoda i primanja  - suficit. Budzetska sredstva su namenski korišćena a  saldo na računu

sopstvenih sredstava je i uvećan.

u 000 din

STRUKTURA RASHODA 2015 2016 index16/15

zarade i naknade zarada 163,661 163,483 99.89

stalni troškovi (energetske, 17,723 20,586 116.15

komunalne usluge, trokovi

platnog prometa itd)

troškovi putovanja 3,666 4,959 135.27

autorski honorari/admin, strucne 50,553 49,083 97.09

usluge, usavrsavanje

tekuće popravke/materijal 5,824 6,049 103.86

(za istrazivanje, admin., obrazov.)

negativne kursne razlike 32 34 106.25

ostali troškovi 229 140 61.14

(porezi, carine, takse)

izdaci za nefinansijsku imovinu 1,582 2,281 144.18

(oprema/nematerijalna imovina)

UKUPNO RASHODI 243,270 246,615 101.38

Višak porihoda i primanja - suficit 15899

Deo viška primanja opredeljen za

narednu godinu 15396

Neraspoređeni deo viška prihoda 503

 Rezervisani prihodi za narednu godinu čine sredstva primljena u 2016. a namenski opredeljena

za 2017. (npr. unapred plaćene školarine)

Beograd, 24-02-17


