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З   А   П   И   С   Н   И   К 
 

Са XIII редовне седнице  Савета Физичког факултета 
одржане  20. марта 2018. године, са почетком у 12 часова 

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

1. Митровић Мићо, редовни професор 
2. Бурић Маја, редовни професор 
3. Вујовић Драгана, ванредни професор 
4. Владан Вучковић, ванредни професор 
5. Жекић Андријана, ванредни професор 
6. Касалица Бећко, ванредни професор 
7. Попарић Горан, ванредни професор 
8. Поповић Душан, ванредни професор 
9. Вељовић Катарина, доцент 
10. Зорица Поповић, доцент 
11. Истраживач Филип Маринковић 

 

Присутни  чланови представници АТП особља Физичког факултета:   
 

1. Слађана Митровић 
2. Зоран Бокор 

 
Присутни чланови представници студента Физичког факултета: 
 
 
Оправдано  одсутни:  
 

1. Дојчиновић Иван, ванредни професор 
2. Истраживач Марко Миливојевић 
3. Милош Радовић, студент 
4. Сара Ђурић, студент 
5. Озрен Петровић, студент 
6. Петар Стојковић,  студент 

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

- Декан Физичког факултета, проф. др Јаблан Дојчиловић 
- Продекан за наставу, 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. Верификација мандата чланова из реда студента 
2. Усвајање Записника са дванаесте  седнице Савета Факултета од 28. фебруара 2018. године. 
3. Давање претходне сагласности на предлог Правилника о организацији и систематизацији радних 

места Физичког факултета.  
4. Разно 

 
 
 

1. тачка  
 

Пошто су присутни упознати са дописом Студентског парламента Физичког факултета који обавештава 
Савет Факултета да Јелена Николић није у могућности да настави ангажовање као представник 
студента у Савету Факултета,  Савет је  констатовао је престанак мандата члану Савета из реда студента 
Јелени Николић и у складу са предлогом Студентског парламета верификовао мандат новоизабраном 
представнику студента Петру Стојковићу.  
 
 

2. тачка  
 

Записник са дванаесте седнице Савета Факултета оджане 28. фебруара 2018. године, усвојен је без 
примедби. 
 
 

3. тачка  
 
Неопходне информације везане за предлог Правилника о систематизацији радних места запослених на 
Физичком факултету изнела је Лелица Вуковић Радош, секретар Факултета, након чега је вођена  дужа 
расправа у којој је између осталог изнет и предлог од стране Зорана Бокора, представника АТП особља 
Физичког факултета у Савету Факултета, да се техничари Факултета организују као служба као и да се 
помоћно особље посебно спремачице такође сврстају у неку факултетску организациону целину. 
Обзиром да се питање организационих целина Факултета дефинише Статутом остављено је да се овај 
предлог узме у обзир приликом предстојећих измена Статута Факултета и тек потом унесе у Правилник 
о систематизацији. Један од предлога је да се техничари организују у службу под називом - 
Лабораторијски техничари.  
Због обимности послова око Правилника о систематизацији радних  места а поготово имајући у виду 
чињеницу да ће у другом делу године бити дефинисани од стране Валаде и коефицијети за 
вредновање систематизованих радних места одлучено је да се од стране Савета Факултета формира 
комисија која ће припремити евенталне измене и допуне Правилника о систематизацији на основу 
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сагласности Министрартва просвете на текст Правилника, као и Акта Владе којим ће се дефинисати 
кофицијенти за вредовање послова конкретних радних места.  
 
Савет је по окончању расправе са 12 (дванаест) гласова ЗА, 1 (једним) гласом ПРОТИВ и без 
УЗДРЖАНИХ гласова, дао претходну сагласност за доношење Правилника о организацији и 
систематизацији радних мета на Физичком факултету и фирмирао Комисију за рад на Правилнику о 
систематизацији радних места посебно у делу када буду дефинисани коефицијенти за обрачун зарада, 
у саставу:  
 

- Проф. др Мићо Митровић, редовни професор 
- Проф. др Драгана Вујовић, ванредни професор 
- Зоран Бокор, технички сарадник 
- Лелица Вуковић Радош, као представник стручне службе 

 
 
 
Пошто је исцрпљен дневни ред, седница Савета Факултета окончана је у 12,55 часова. 
 
 
 
 
 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Мићо Митровић 
 
Записник:  
Лелица  Вуковић-Радош 


