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З А П И С Н И К 

 

Са конститутивне седнице  Савета Физичког факултета 

oдржане 08. новембра 2012. године, са почетком у 11 часова 

 

 

Присутни  чланови из редова 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 Тања Вуковић 

5. Проф. др Ивана Тошић 

6. Доц. др Марија Димитријевић 

7. Доц. др Горан Попарић 

8. Доц. др Бећко Касалица 

9. Доц. др Владимир Ђурђевић 

10. Др Душко Латас  

11. Др Мирјана Сарван 

12. Слађана Митровић 

13. Младен Перковић 

 

Присутни чланови из реда студента: 

 

14. Марко Лончар 

15. Марко Влаисављевић 

16. Игор Прлина 

17. Јулијана Крстић 

 

Представници оснивача,  Владе Србије,  нису именовани. 

 

 

Оправдано одсутни: 

- Доц. др Ђорђе Спасојевић 

- Др Славица Малетић 

 

Присутни представници Руководства Физичког факултета: 

- Продекан за финансије, Проф. др Иван Белча 

- Директор Института за физику, Доц. др Зоран Николић 

- Студента продекан за школску 2011/2012 годину, Лука Бојић 

 

Седници присуствује 17 (седамнаест) од укупно 23 (двадесeттри) члана Савета са правом гласа, 

према списку који чини саставни део овог записника. 

Одлуке Савета Факултета у складу са чл. 148. став 2. Статута Универзитета у Београду-

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 93/12), доносе се већином гласова 

укупног броја чланова Савета. 

Седницу је отворила,  Председница Савета Физичког факултета у мандату од 2009. до 2012. 

године, Проф. др Маја Бурић. Поздравила је све присутне и констатовала кворум потребан за рад и 

одлучивање, те предложила следећи, 

 

Д н е в н и      р е д 

 

 

1. Информација о усвајању Записника са VIII редовне седнице Савета Факултета одржане 27. 

јуна 2012. године.  
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2. Информација о усвајању Извештаја о раду Савета Физичког факултета за период 

2009/2012.) 

 

3. Верификација мандата чланова Савета Физичког факултета. 

 

Председавање седницом до избора Председника и заменика председника Савета Факултета 

преузима најстарији члан Савета Факултета. 

 

4. Избор председника и заменика председника Савета Физичког факултета  

 

a. Избор Комисије за спровођење гласања 

b. Предлагање кандидата и утврђивање листе кандидата 

c. Гласање 

d. Извештај Комисије за спровођење гласања 

 

Даље председавање седницом преузима новоизабрани Председник Савета Физичког Факултета. 

Савет Физичког факултета ће након краће паузе одржати своју I редовну седницу за коју је 

предложен   Дневни ред: 

 

1.          Доношење одлуке о  изменама и допунама Кадровског плана Физичког факултета за 2013. 

годину.  

 

2. Текућа питања 

 

У оквиру дневног реда I редовне седнице предложена је и усвојена допуна: Тачка 2. Расподела 

уплаћених средстава на докторским студијама на Физичком факултету. 

Предложена тачка 2. -Текућа питања, постаје тачка 3.    

 

Пошто је усвојен Дневни ред прешло се на  

 

 

1. тачку  

 

Информација о Записнику са VIII редовне седнице Савета физичког факултета усвојенa је без 

примедби. 

 

 

2. тачка 

 

Информација о Извештају о раду Савета  Физичког факултета у мандату од 2009. до 2012. године 

усвојенa је без примедби. 

 

 

3. тачка 

 

Члановима Савета Физичког факултета стављена је на увид изборна документација коју чине: 

- записник са изборне седнице Наставно - научног већа Факултета, од 23. Маја и 20. Јуна 2012. 

године,  

- записник са избора административног, помоћног и техничког особља Физичког факултета од 

21. маја 2012. године,  

Присутни чланови Савета Физичког факултета су информисани да су студенти чланови Савета 

изабрани за једногодишњи мандат 22. децембра 2011. године. О резултатима избора и предлозима 

Студентског парламента Савет Физичког факултета ће бити обавештен на својој наредној седници, 

након чега је Савет Факултета једногласно са 17 (седамнаест) гласова ЗА,  донео одлуку, којом се 

констатује  престанак  мандата чланова Савета Физичког факултета, истеком  мандатног периода на 

који су изабрани од 2009. до 2012. године и то: 
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Из реда наставника и сарадника:  

 

1. Проф. др Буквић Срђану,  

2. Проф. др Бурић Маји,  

3. Проф. др Елезовић Хаџић Сунчици,  

4. Проф.др Митровић Мићи,  

5. Проф.др Тошић Ивани , 

6. Проф. др Белча Ивану,  

7. Доц.др Жекић Андријани,  

8. Доц.др Николић Божидару,  

9. Доц.др Обрадовић Братиславу,  

10. Доц. др Ђурђевић Владимиру,  

11. др Сарван Мирјани,  

12. др Латас Душку,  

13. др Поповић Зорици,  

                                       

Из реда административно-техничког и помоћног особља:  

 

1. Огњановић Марици  

2. Бокор Зорану  

 

Именованим члановима престаје  својство члана Савета Факултета, а тиме и право и дужност 

учешћа у раду Савета. 

 

Потом је Савет Факултета једногласно са 17 (седамнаест) гласова ЗА, донео одлуку којим се 

верификују  мандати чланова Савета Физичког факултета, за мандатни период од три године од  

2012. до 2015. године и то: 

Из реда наставника и сарадника Физичког Факултета  - Изабрани од стране ННВ-а  на седницама 

одржаним 23. маја  и 20. јуна 2012. 

 

1. Проф. др Буквић Срђану,   

2. Проф. др Радовановић Воји, 

3. Проф. др Вуковић Татјани,     

4. Проф. др Елезовић Хаџић Сунчици, 

5. Проф. др Тошић Ивани,  

6. Доц. др Димитријевић Марији, 

7. Доц. др Ђурђевић Владимиру,  

8. Доц. др Касалица Бећку,   

9. Доц. др Попарић Горану, 

10. Доц. др Спасојевић Ђорђу,   

11. др Малетић Славици, 

12. др Латас Душку,  

 13.  др Сарван Мирјани.   

  

Из реда АТП особља Факултета – изабрани  21. маја 2012.  

 

1. Митровић Слађани,   

2. Перковић Младену   

 

Из реда студената Факултета – мандат је верификован 22. децембра 2011. године, за мандатни 

период од годину дана: 

 

1. Прлина Игору,  

2. Лончар Марку  

3. Влаисављевић Марку  

4. Крстић Јулијани  
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Влада Републике Србије, као оснивач није доставила Физичком факултету имена лица именованих 

за  представнике оснивача за чланство у  Савету Физичког факултета.  

 

Верификацијом мандата,  стиче се својство члана Савета, а тиме и право и дужност учешћа у раду 

Савета. 

 

Председница Савета Факултета  

 сазив 2009. - 2012. године 

 

Проф. др Бурић  Маја 

 

Тачка 4. 

 

Даље председавање конститутивним делом седнице наставио је Проф. др Срђан Буквић, редовни 

професор Физичког факултета, као најстарији члан новоизабраног Савета Факултета.  

 

Прелазећи на следећу тачку дневног реда, Савет Физичког факултета је донео одлуку о формирању 

Комисије за спровођење гласања за избор председника и заменика председника Савета Факултета у 

саставу: 

- Доц др Касалица Бећко 

- Др Латас Душко 

- Перковић Младен  

- Крстић Јулијана, студент 

 

Потом се приступило предлагању кандидата након чега је утврђен предлог  Проф. др Буквић 

Срђана, редовног професора за председника Савета Физичког факултета, и Проф. др Радовановић 

Воје, редовног професора за заменика председника Савета Физичког факултета.  

 

Након  гласања о коме је  Комисија за спровођење гласања сачинила детаљан писмени извештај, 

који чини саставни део овог записника (дат у прилогу 1.), Савет Физичког факултета, је констатовао 

да је са 16 (шеснаест) гласова ЗА, и 1 (једним) УЗДРЖАНИМ, за председника Савета Физичког 

факултета, за мандатни период од три године, од 2012. до 2015. године, изабран  

 

Проф. др Буквић Срђан, редовни професор 

 

 

и са 16 (шеснаест) гласова ЗА, и (једним) УЗДРЖАНИМ, за заменика председника Савета Физичког 

факултета за мандатни период од три године, од 2012. до 2015. године,  

 

Проф. др Радовановић Воја, редовни професор. 

 

 

 

Даље председавање седницом преузео је новоизабрани председник Савета Факултета Проф. др  

Буквић Срђан.  

 

 

Председавајући  

конститутивног дела седнице 

 

Проф. др  Буквић Срђан 
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Наставак  седнице представља   I  прву редовну седница новог сазива Савета Физичког факултета. 

 

 

Тачка 1.  

 

 
Неопходне информације везане за доношење одлуке о изменама и допунама Кадровског плана за 

2013. годину, изнео је  продекан за финасије Физичког факултета, проф. др Иван Белча.  

 

Савет Физичког факултета је потом, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, усвојио предложену измену и 

допуну Кадровског плана Факултета за 2013. годину. Физички факултет као индиректни корисник 

средтава буџета Републике Србије засниваће радни однос током 2013. године, са новим лицима у 

складу са одредбама Кадровског плана Факултета, који ће заједно са Финасијским планом 

Факултета за 2013. годину, бити прослеђен Министрству просвете  науке и технолошког развоја 

Републике Србије. Пречишћен Текст  Кадровског плана Факултета за 2013. годину дат је у прилогу 

2. овог Записника. 

 

 

Тачка 2. 

 

Писани предлог за ову тачку Дневног реда подељен је члановима Савета Физичког факултета на 

самој седници. Образложење је изнела продекан за науку Физичког факултета проф. др Маја Бурић.  

 

После краће расправе Савет Факултета је са 15 (петнаест) гласова ЗА, и 2 (два) УЗДРЖАНА, 

прихватио предлог Управе Факултета од 05. новембра 2012. године, о начину расподеле средстава 

уплаћених на докторским студијама Физичког факултета. Подаци о расподели средстава уплаћених 

на докторским студијама Физичког факултета дати су у прилогу 3. овог Записника. 

 

  

Тачка 3. 

 

У оквиру ове тачке дневног реда продекан за финасије проф. др Иван Белча, информисао је 

присутне о:  

 

1. Проблемима насталим са грејањем, у објектима у којима се одвија настава на Физичком 

факултету у улици Цара Душана бр 13, и Институту за метеорологију у Добрачиној 16, као и о 

захтеву упућеном од стране ЈКП Београдске електране за потпис Протокола којим би се регулисала 

плаћања дуга за извршене услуге (закључно са задужењима за октобар 2012 године). Посебно је 

подвучено да је због обуставе испоруке топлотне енергије за око 2.000 студената, и око 100-ак 

запослених, готово онемогућено нормално одвијање наставе и сваки рад. Присутни су упознати и са 

проблемима везаним за недостатак правног основа по коме су захтеви од стране ЈКП Београдске 

топлане упућени, обзиром да Факултет нема у поседу потписане уговоре о испорукама топлотне 

енергије.  

У расправи која је потом вођена изнето је више предлога, од захтева за постављање 

калориметара, појачања електричне мреже како би се омогућило безбедније догревање, апела 

Министрству и Ректорату, подношењу тужбе, до обраћања медијима, на чему су посебно 

инсистирали студенти, итд.  

По окончаној расправи Савет је једногласно усвојио препоруку по којој: 

- задужује Управу Факултета да у контактима са Ректоратом Универзитета у Београду, 

Министрством просвете, науке и технолошког развоја и самим ЈКП Београдске топлане, раде на 

налажењу решења настале ситуације и инсистирају на најхитнијем прикључењу грејања у објектима 

где је оно искључено како би се створили нормални услови за рад.  

- Од ЈКП Београдске електране неопходно је захтевати доставу свих до сада од стране Физичког 

факултета потписаних уговора о испоруци топлотне енергије, као и образложење начина обрачуна 

испоручене топлотне енергије, посебно имајући у виду како се Факултет као корисник третира, и да 
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ли за њега важе бенефицирани услови као и за остале школске установе, или се прорачун врши као 

да је у питању грејање пословног простора. 

 

2. Проблемима насталим у вези са променом начина обрачуна зарада запослених, иницираног 

новим тумачењем Уредбе о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за 

делатности које се финасирају из буџета, а који ће највероватније довести до умањења зарада. 

  
  
 

 

Пошто је исцрпљен  Дневни ред,  седница је окончана у 12 и 45 часова. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  

                         ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

                                                                                                               

                                                                                                              Проф. др Срђан Буквић 

 

Записник водила: 

Лелица Вуковић Радош 
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ПРИЛОГ 1: 

 

ИЗВЕШТАЈ  КОМИСИЈЕ за СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА 

ЗА ИЗБОР   ПРЕДСЕДНИКА  и  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

САВЕТА ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

 

Конститутивна седница  Савета Физичког факултета 

08. новембар  2012. године 

 

 

I 

 

Од укупно 23 члана Савета Факултета седници је присутно 17 (седамнаест) чланова.  

Списак присутних чланова Савета саставни је део овог извештаја. 

 

 

II 

 

За  Председника Савета Физичког факултета предложен је  Проф. др Срђан Буквић, редовни 

професор, а за Заменика председника Проф. др Воја Радовановић, редовни професор. 

 

 

III 

 

Комисија је утврдила да гласачки списак чини 23 (двадесеттри) гласача, што представља и укупан 

број чланова Савета Факултета. 

Седници је присутно 17 (седамнаест) чланова, Списак чланова Савета који приступе гласању 

чиниће саставни  део овог Извештаја.  

Сходно чл. 53.  Закона о високом образовању ((«Сл. Гласник Републике Србије» бр.76/05, 100/07-

аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12),  по коме се одлуке Савета доносе већином гласова 

укупног броја чланова Савета, за одлуку о избору потребно је 12 (дванаест) гласова. 

 

 

IV 

 

Укупан број гласачких листића је 23 и словима: двадесеттри 

Неупотребљених листића  било је 6 и словима: шест. 

Број употребљених гласачких листића је био 17  и словима: седамнаест 

Неважећих гласачких листића није било.  

 

 

Резултати гласања  за Председника Савета Физичког факултета су следећи: 

 

1.  Проф. др Буквић Срђан                             16   (шеснаест) гласова ЗА 

                          1   (један) УЗДРЖАН 

      0   (ништа) ПРОТИВ 

 

Резултати гласања  за Заменика Председника Савета Физичког факултета су следећи: 

 

1.  Проф. др Радовановић Воја                      16   (шеснаест) гласова ЗА 

                          1   (један) УЗДРЖАН 

      0   (ништа) ПРОТИВ 

 

Како су оба кандидата  кандидат  добила 16  гласова ЗА, што представља већину од укупног броја 

гласова чланова Савета,  то  је 
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за Председника Савета Факултета, изабран Проф. др Срђан Буквић, редовни професор. 

 

За Заменика Председника Савета Факултета изабран је проф. др Воја Радовановић, редовни 

професор. 

 

 

 

 

 

Београд, 08.11.2012.                                                            ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ ЗА  

СПРОВОЂЕЊЕ   ГЛАСАЊА 

 

 

     

 __________________________                                 

 Доц. др Бећко Касалица                                           

 

 

__________________________ 

Др Душко Латас 

 

 

__________________________ 

Младен Перковић 

 

 

__________________________ 

Јулијана Крстић 
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ПРИЛОГ 2: 

 

 

Универзитет у Београду 

Физички факултет 

Савет Физичког факултета 

Београд,  08.новембар  2012. године 

 
 
 

На основу члана 53. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 

76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 148. Статута 

Универзитета у Београду-Физичког факултета (15. септембар 2011.), а на предлог 

Наставно-научног већа од 23. маја 2012. године, Савет Физичког факултета на 

својим редовним седницама одржаним 30. маја, 27. јуна и 08. новембра 2012. 

године донео следећу, 

 

О Д Л У К У 

 

 

Доноси се Кадровски план Физичког факултета за 2013. годину. 

 

Физички факултет као индиректни корисник средтава буџета Републике 

Србије засниваће током 2013. године, радни однос са новим лицима у складу са 

одредбама Кадровског плана Факултета. 

 

Кадровски план Физичког факултета, заједно са донетим Финасијским 

планом факултета за 2013. годину, проследити Министрству просвете и науке 

Републике Србије. 

 

 

 

 Београд,  08. новембар 2012. године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

 

                                                                                                      Проф. др Срђан Буквић 
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Током  2013. године неопходно је засновати радни однос са  новим лицима и то: 

 

        1.  Редовни професор    3     (три) извршиоца 

        2.  Ванредни професор    7   (седам) извршилаца 

        3.  Доцент    7   (седам) извршилаца 

 

Образложење:  Реч је о потреби за несметаним одвијањем и сталним унапређивањем наставних и 

научних процеса у оквиру акредитованих студијских  програма основних, мастер и докторских 

студија Физичког факултета.  

 

4. Асистент                                            7 (седам)  извршилаца   

                                                                                                   

Образложење: Анализирајући старосну структуру запослених сарадника у настави и асистената 

Факултету је за квалитетно извођење наставе и континуирано осавремењавање наставно-научног 

процеса, неопходно  обезбеђивање  наставног и научног подмладка. 

 

      5. Tехнички сарадник                          3  (три) извршиоца 

 

Образложење:  Због престанка радног односа остваривањем права на старосну пензију (са 

навршених 65 година живота),  а имајући у виду континуираност наставно-научних процеса на 

Факултету, неопходно је запошљавање три нова извршиоца.  

 

      6.  Спремачица                                       2 (два) извршиоца 

 

Образложење:  Због престанка радног односа остваривањем права на старосну пензију, и врло 

широког обима послова, а имајући у виду да један извршилац истовремено обавља и курирске 

послове, неопходно је запошљавање два нова извршиоца.  

 

7. Руководилац службе за финасијско-материјално пословање  

             (шеф рачуноводства)                        1 (један) извршилац 

 

Образложење:  Због најављеног престанка радног односа остваривањем права на старосну пензију 

актуелног руководица службе за финасијско-материјално пословање Физичког факултета (са 

навршених 35 година стажа осигурања), а имајући у виду континуираност послова финасијске 

природе, неопходно је запослење једног новог извршиоца 

 

8.     Контиста финасијске службе            1 (један) извршилац 

 
Образложење:  Због престанка радног односа остваривањем права на старосну пензију, и врло 

широког обима послова, неопходно је запошљавање једног  извршиоца.  

 

9.     Референт благајне                               1 (један) извршилац 

 
Образложење:  Због престанка радног односа остваривањем права на старосну пензију, и врло 

широког обима послова, неопходно је запошљавање једног извршиоца.  
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ПРИЛОГ 3: 

  

 

РАСПОДЕЛА УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА 

НА ФИЗИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ 

 

 

Докторске студије: 

 

Школарина за једну годину докторских студија* (било да је реч о студентима уписаним на терет 

буџета, самофинансирајућим или студентима страним држављанима) се расподељује на следећи 

начин: 

  

I  

 

Физички факултет  30%  

Испит 12%  нето 

Настава или рад на докторату I 40%  бруто (по предмету или мат. трошкови) 

  

 

II 

 

Физички факултет  30%  

Испит 12%  нето 

Рад на докторату II 

 

40%  бруто (мат. трошкови) 

 

 

III 

 

Физички факултет  30%  

СИР 20%  бруто (мат. трошкови) 

Рад на докторату III и Семинар 

 

50% бруто (мат трошкови потенцијални ментор, 

чланови комисије) 

  

 

Исплата за реализацију неког дела докторских студија постаје актуелна када су регулисане обавезе 

студената по питању одговарајуће школарине. Она се обавља за испит или наставу на основу 

извештаја предметног наставника према формулару који се налази на сајту Факултета или 

записника са одбране семинара. Материјални трошкови за студентски рад на докторату 1, 2 и 3 или 

израду докторске тезе се реализује преко Физичког  факултета према захтеву ментора докторских 

студија. Сви рачуни гласе на Физички факултет, а евентуално набављана ситна опрема улази у 

инвентар факултета и са њом сезадужује неко кога одреди ментор студија или декан Факултета. 

 

Ако НИО (ФФ, ИФ или ВИНЧА) плаћају школарину за неког од студента докторских студија, онда 

могу на рачун материјалних трошкова за рад на докторату  договорити са ФФ-ом њено смањење. 

 

 

05.11.2012. 

Декан 

Проф. др Јаблан Дојчиловић 


