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З   А   П   И   С   Н   И   К 

 

Са VI редовне седнице  Савета Физичког факултета 

oдржане 17. јула  2014. године, са почетком у 11 часова 

 

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

 

1. Проф. др Срђан Буквић 

2. Проф. др Воја Радовановић 

3. Проф. др Сунчица Елезовић Хаџић 

4. Проф. др Татјана Вуковић 

5. Проф. др Ивана Тошић 

6. Проф. др Горан Попарић 

7. Проф. др Бећко Касалица 

8. Проф. др Ђорђе Спасојевић 

9. Доц. др Славица Малетић 

10. Доц. др Душко Латас 

11. Др Мирјана Сарван 

 

Присутни чланови из реда студента: 

 

1. Марко Влаисављевић 

2. Јован Перић 

  

Представници оснивача,  Владе Републике Србије,  нису именовани. 

 

Оправдано одсутни: 

 

- Проф. др Марија Димитријевић 

- Доц. др  Владимир Ђурђевић 

- Слађана Митровић 

- Младен Перковић 

- Данило Николић 

- Јелена Репић 

 

Присутни представници Руководства Физичког факултета: 

 

- Декан, Проф. др Јаблан Дојчиловић, 

- Продекан за финансије, Проф. др Иван Белча, 

- Продекан за наставу, Проф. др Иван Дојчиновић, 

- Студента продекан, Сања Ђурђић 

- Директор Института за физику, Доц. др Зоран Николић, 

 

Седници присуствује 13 (тринаест) од укупно 23 (двадесeттри) 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 и 93/13), доносе се већином гласова укупног броја чланова Савета.  

Седницом председава  председник Савета Физичког факултета, Проф. др Срђан Буквић. Пошто је 

констатово кворум потребан за рад и одлучивање  предложио је следећи, 
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Д  н  е  в  н  и         р  е  д 

 

1. Усвајање Записника са пете редовнe седнице Савета Факултета одржане 02. априла. 2014. 

2. Усвајање Предлога Кадровског плана Физичког факултета за 2014/15. годину  

3. Поступање по препорукама Министарства просвете у циљу економичног ефикасног и 

ефективног обезбеђивања система прихода, плата и осталих примања и јавних набавки     

- Измене Правилника о буџетском рачуноводству;   

- Увођење тачне, потпуне и потписане евиденције присуства на послу на дневном и 

месечном нивоу;  

- Усвајање процедура  о начину обрачуна и исплате плата запослених;  

- Усвајање процедура о начину обрачуна и исплате путних налога запослених;  

- Усвајање предлога Уговора о међусобним правима и обавезама студената који сами 

плаћају школарину  

4. Измене и допуне Плана јавних набавки за 2014. годину - ребалнс 

5. Иницијатива за измене и допуне Статута Физичког факултета  

6. Усвајање одлуке о формирању Центра за квантну теоријску физику  

7. Текућа питања. 

 

 

Дневни ред  је усвојен као што је предложен. 

 

1. тачка  

 

Записник са пете  редовне седнице Савета Физичког факултета одржане 02. априла 2014. године, 

усвојен је без примедби. 

 

2. тачка  

 

Савет Факултета је после краће расправе  са 13 (тринаест) гласова ЗА,  донео одлуку, којом се 

усваја Кадровски план Факултета за 2014/15, са предложеним изменама:  

Наставно особље - наставници:  

Редовни професори   4 

Ванредни професори 6 

Доценти 4 

 

Наставно особље - сарадници:  

Асистенти 8 

Сарадници у настави 8 

  

Истраживачи преко пројеката Мин науке: 20 

 

Ненаставно особље у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему 

(„Сл.Гласник Републике Србије“ број 108/13) и Уредбом о поступку прибављања сагласности за 

ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средтава („Сл.Гласник 

Републике Србије“ број 113/13 и 21/14): 

Стручни сарадници у настави и науци 3 

Финансијска служба 2 
Библиотека 2 

Правна служба и јавне набавке 2 

Спремачице 2 
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3. тачка  

 

Краће образложење препорука Министарства изнео је декан Факултета Проф. др Јаблан 

Дојчиловић, уз напомену да ће Факултет у наредном периоду реговати на још неке од њих у 

светлу највљених измена закона. Савет Физичког факултета је потом након краће расправе, са 12 

(дванаест) гласова ЗА,  и  1 (једним) УЗДРЖАНИМ гласом, усвојио:  

 

- Измене Правилника о буџетском рачуноводству – Пречишћен текст;   

- Увођење тачне, потпуне и потписане месечне евиденције присуства на послу за ненаставно 

особље, одржане наставе за наставно особље уз допуну која се односи на месечну 

евиденцију радних обавеза истраживача на пројектима који нису ангажовани у настави; 

- процедуру  о начину обрачуна и исплате плата запослених;  

- процедуру о начину обрачуна и исплате путних налога запослених;  

- Уговор о међусобним правима и обавезама студената који сами плаћају школарину.  

 

Све донете одлуке ступају на снагу даном доношења осим месечних евидеција чија примена 

почиње од 01. септембра 2014.  

 

 

4. тачка  

 

Неопходне информације везане за полугодишњи извештај о реализацији  плана јавних набавки у 

2014. години, изнели су проф. др Белча Иван, продекан за финансије и  Лелица Вуковић Радош 

секретар Факултета.  

Савет Факултета је након краће расправе  са 13 (тринаест) гласова ЗА, прихватио полугодишњи  

извештај о реализацији плана јавних набавки и овластио декана Факултета Проф. др Јаблана 

Дојчиловића и продекана за финансија проф. др Ивана Белчу да у сарадњи са надлежним 

службама Факултета - финансијком, правном и службеником за јавне набавке финализују измене и 

допуне плана јавних набавки за 2014.   

 

 

5. тачка  

 

У складу са предлозима ННВ-а Факултета од 16. јула 2014. године, Савет Факултета са 13 

(тринаест) гласова ЗА,  подржао иницијативу за изменама и допунама Статута Факултета и 

предлог састава статутарне комисије. Иновирање студијских програма иницирано скорашњом 

реакредитацијом Факултета, прилика је да се измене и поједине одредбе нормативног дела 

Статута. 

Статутарна комисија:   Проф. др Иван Дојчиновић,  продекан за наставу и председавајући 

    Проф. др Воја Радовановић, 

    Проф. др Горан Попарић, 

    Проф. др Ивана Тошић, 

    Лелица Вуковић –Радош 
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6. тачка  

 

Краће информације везане за формирање Центра за квантну теоријску физику, изнео је проф. др 

Воја Радовановић након чега је Савет Факултета са 13 (тринаест) гласова ЗА, прихватио предлог за 

формирање Центра за квантну теоријску физику.  

 

 

Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је окончана у 13  часова. 

 

 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  

ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Срђан Буквић 
 

 

 

 

Записник:  Лелица  Вуковић-Радош 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


