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З   А   П   И   С   Н   И   К 
 

Са V редовне седнице  Савета Физичког факултета 
одржане  24. новембра 2016. године, са почетком у 11 часова 

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

1. Митровић Мићо, редовни професор 

2. Дојчиновић Иван, ванредни професор 

3. Вучковић Владан, ванредни професор 

4. Касалица Бећко, ванредни професор 

5. Поповић Душан, ванредни професор 

6. Вељовић Катарина, доцент 

7. Истраживач Марко Миливојевић 

8. Истраживач Филип Маринковић  

 

Присутни  чланови представници АТП особља Физичког факултета:   
 

1. Митровић Слађана 
2. Бокор Зоран   

 
 

Присутни чланови представници студента Физичког факултета: 
 

1. Тошић Милица 

2. Миладиновић Дејан 

3. Божин Даница 

 
Оправдано  одсутни:  
 

1. Бурић Маја, редовни професор 

2. Жекић Андријана, ванредни професор 

3. Попарић Горан, ванредни професор 

4. Поповић Зорица, доцент 

5. Вујовић Драгана, доцент 

6. Милица Павловић, студент 

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

 

- Декан Факултета, Проф. др Јаблан Дојчиловић 

- Продекан за финансије, Проф. др Иван Белча 

- Студент продекан за школску 2015/16, Саша Стојановић 

- Кандидат за студента продекана за школску 2016/17 Петар Бојовић, 

- Директор Института за метеорологију, проф. др Лазар Лазић 

 

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. 53. став 2. 

Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 

97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), 

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. Верификација мандата члана Савета Факултета из реда студента Факултета 
2. Усвајање Записника са четврте редовне седнице Савета Факултета одржане 29. фебруара 2016 

године  
3. Доношење одлуке о избору студента продекана Физичког факултета за школску 2016/2017. 

годину 
4. Усвајање Правилника о раду Физичког факултета  
5. Усвајање измена и допуна одлуке о начину обрачуна и исплати накнада наставницима и 

сарадницима Факултета.  
6. Усвајање измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији радних места 

Физичког факултета  
7. Текућа питања. 
 
 
 
 

1. тачка  
 
Савет Факултета једногласно са 12 (дванаест) гласова ЗА, у тренутку гласања присутних чланова 

Савета Физичког факултета  донео одлуку, којом се констатује  престанак  мандата чланова Савета 

из реда студента Физичког факултета, истеком  мандатног периода на који су изабрани  и то: 

 

1. Петру Бојовићу,  

2. Ивану Рајићу, 
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3. Бранку Кајиш,  

4. Бојани Бркић 

 

Потом је Савет Факултета једногласно са 12 (дванаест) гласова ЗА, у тренутку гласања присутних 

чланова Савета Физичког факултета, донео одлуку којим се верификују  мандати чланова Савета 

Физичког факултета из реда студената, са мандатом од једне године и то: 

1. Милици Тошић,  

2. Милици Павловић, 

3. Дејану Милановићу,  

4. Даници Божин 

 

а који су верификацијом мандата, стекли  својство члана Савета, а тиме и право и дужност учешћа 

у његовом раду.   

 

 

2. тачка  
 

Записник са четврте  редовне седнице Савета Факултета од 29. фебруара 2016. године, усвојен је 
без примедби 
 

 

3. тачка  
 

Председник Савета Физичког факултета, проф. др Мићо Митровић, упознао је присутне са 

предлозима Студентског парламента. Присутни су позвани да се изјасне о начину гласања, након 

чега су јавним гласањем са 12 (дванаест) гласова ЗА, у тренутку гласања присутних чланова Савета 

Физичког факултета донете одлуке 

- о престанку мандата истеком изборног периода Саши Стојановић студенту продекану у 

школској 2015/16, и  

- о избору ПЕТРА БОЈОВИЋА, студента III године студијског програма Теоријска и 

експериментална физика,  за студента продекана Физичког факултета  за школску 2016/17.  

Старом студенту продекану председник Савета Факултета и декан Факултета су захвалили на 

успешној сарадњи, а новоизабраном пожелели успех у раду. 

 
 

4. тачка  
 
Са предлозима измена у прелогу Правилника о раду присутне је упознала Лелица Вуковић Радош, 

секретар Факултета. Председник Савета Факултета, проф. др Мићо Митровић похвалио је рад 

Комисије која је својим предлозима побољшала првобитно предложени текст, након чега је исти 

са 13 (тринаест) гласова  ЗА усвојен. Усвојени Правилник о раду ће бити доступан на интернет 

презентацији Физичког факултета. 
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5. тачка  
 
Са предлогом измена Одлуке о начину обрачуна и исплате средстава уплаћених за одбране 

докторских дисертација присутне је упознала Лелица Вуковић Радош, секретар Факултета. Реч је о 

формализацији онога што се у пракси већ дуже време и примењује а то су проценти расподеле 

након чега је предлог са 13 (тринаест) гласова  ЗА усвојен.  Усвојена Одлука ће бити доступна на 

интернет презентацији Физичког факултета. 

 
 

6. тачка  
 
Са предлогом измена Измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији радних 

места Физичког факултета присутне је упознала Лелица Вуковић Радош, секретар Факултета. Реч је 

о усклађивању са шифарником радних места и каталогом радних места. („Службени гласник РС”, 

број 12/16).  Дат је табеларни приказ нових назива радних места заједно са шифрама. Унет је и 

број извршилаца (о чему се Савет већ изјашњавао у децембру 2015.). Факултет је остао код става 

да не треба уносити број извршилаца код наставног и истраживачког особља али је унета назнака 

да се број извршилаца усклађује са потребама акредитованих студијских програма и прописаним 

стандардима. У предлог су унете су и ставке које се односе на платне групе и платне разреде 

обзиром да је Закон о систему плата у јавном сектору („Сл Гласник РС“ број 18/2016) ступио на 

снагу и најављена његова примена од 01. јануара 2017.  

Председник Савета Факултета, позвао је руководство Факултета да се код броја извршилаца води 
рачуна и о захтевима Министарства просвете дефинисаним уредбом о буџетском  финасирању 
факултета, након чега је предлог са 13 (тринаест) гласова  ЗА усвојен.  Усвојене измене и допуне 
Правилника ће бити доступне на интернет презентацији Физичког факултета. 
 

7. тачка  
 

Декан Факултета, проф др. Јаблан Дојчиловић, упознао је присутне са активостима везаним за 

поправку лифта у Ц блоку, коју ће Факултет финансирати заједно са Факултетом за физичку хемију 

и Рударско-геолошким факултетом, као и о проблемима након друге  поплаве у Лабораторији за 

фузиону плазму, због чега се Факултет наново обратио осигуравајућем друштву ДУНАВ осигурање. 

Такође је напоменуо да се током децембра 2016 очекује још једна седница Савета Факултета на 

којој ће бити предлози финансијског и плана набавки за 2017. годину.  

 
Пошто је исцрпљен дневни ред седница је окончана у 12,50 часова.  

Универзитет у Београду 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  

ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Мићо Митровић 

Записник:  
Лелица Вуковић Радош 


