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З   А   П   И   С   Н   И   К 
 

Са X редовне седнице  Савета Физичког факултета 
одржане  30. новембра 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. Вујовић Драгана, ванредни професор 

8. Душан Поповић, ванредни професор 

9. Вучковић Владан, ванредни професор 

10. Поповић Зорица, доцент 

11. Вељовић Катарина, доцент 

12. Истраживач Марко Миливојевић 

13. Истраживач Филип Маринковић  

 

Присутни  чланови представници АТП особља Физичког факултета:   
 

1. Слађана Митровић 
2. Зоран  Бокор 

 
 

Присутни чланови представници студента Физичког факултета: 
 

1. Милица Тошић 

 
Оправдано  одсутни:  
 

1. Милица Павловић, студент 

2. Дејан Милановић, студент 

3. Даница Божин, студент 

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

- декан, проф. др Јаблан Дојчиловић 

- продекан за финансије, проф. др Иван Белча 

- продекан за наставу, доц.др Славица Малетић 
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- Директор Института за метеорологију, проф. др Лазић Лазар 

 

Седници присуствују и руководилац Финансијске службе факултета,  Весна Наијало, службеник за јавне 

набавке Јелена Дашић и администратор факултетске рачунарске мреже, Младен Перковић.  

Седници присуствује 17 (седамнаест) 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. 151. став 2. Статута Физичког факултета и чл. 63. став 3. Закона 

о високом образовању («Сл. Гласник Републике Србије» бр.88/2017), 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 девете редовне седнице Савета Факултета од 28. септембра 2017. 
  
2. Доноше аката у складу са налозима и роковима дефинисаним Планом интегритета Физичког 

факултета: 
 
- Правилника о поклонима запослених на Физичком факултету 
- Правила о понашању запослених у области сукоба интереса  
- Правилник у области ИТ безбедности 
 
3. Доношење одлуке о усвајању Правилника о систематизацији радних места на Физичком факултету.  
 
4. Доношење одлуке о усвајању измена и допуна Правилника о буџетском рачуноводству.  
 
5. Доношење одлуке по захтеву Ћирилов Иване за откуп стана исплатом целокупног преосталог 

износа дуга. 
 
6. Усвајање  Финансијског плана Физичког факултета за 2018. годину.   
 
7. Усвајање  плана набавки Физичког факултета за 2018. годину.  

 
8. Годишњи извештај декана Физичког факултета  
 
Студентски парламент упутио је допис Савету Факултета са предлогом да до окончања поступка избора 
студента продекана ту дужност као вршилац дужности обаља досадашњи студент продекан Петар 
Бојовић. Савет је усвојио предложени дневни ред уз на седници предложену допуну . 

 
 

1. тачка  
 

Записник са девете редовне седнице Савета Факултета оджане 27. фебруара 2017. године, усвојен је 
без примедби. 
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2. тачка  
 
Краћу информацију о обавезама које дефинише усвојени План интегритета за период 2016-2019, 
изнела је проф. др Маја Бурић. Планом су дефинисане  мере побољшања за управљање ризиком од 
корупције, рокови за њихово предузимање као и лица одговорна за спровођење. Према том плану за 
период до 31.12.2017. неопходно је усвојити правилник о поклонима запослених на Физичком 
факултету,  правила о понашању запослених у области сукоба интереса и правилник у области ИТ 
безбедности. Након краћих информација о припремљеним предлозима које су изнели Лелица Вуковић 
Радош и Младен Перковић Савет је приступио гласању.  
 
Правилника о поклонима запослених на Физичком факултету усвојен је са 17 (седамнаест) гласова ЗА, 
без УЗДРЖАНИХ и гласова ПРОТИВ. 
 
Правила о понашању запослених у области сукоба интереса усвојена су са 16 (шеснаест) гласова ЗА, 1 
(једним) УЗДРЖАНИМ и без гласова ПРОТИВ. По предлогу проф. др Маје Бурић усвојено је да уз 
правила стоји и текст изјаве о непостојању сукоба интереса у односу на пријављене кандидате  коју ће 
потписивати чланови комисија у поступку избора у звања наставника и сарадника Физичког факултета.  
 
Правилник у области ИТ безбедности усвојен је са 17 (седамнаест) гласова ЗА, без УЗДРЖАНИХ и 
гласова ПРОТИВ, уз обавезу да се термин „Центар“ за информациони систем замени речју „служба“. 
 
 

3. тачка  
 
Краће информације о предлогу Правилника о систематизацији радних места изнела је Лелица Вуковић 
Радош, секретар Факултета.  Правни оквир за њено доношење чине: 

- Уредба о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору  

( „Сл. Гласник РС“ број 81/17),  која је ступила на снагу осног дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику а примењује се од 01. јануара 2018. године. 

- Уредба о  шифарнику радних места („Службени гласник РС”, број 12/16) 

- Уредбa о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време за 2017. 

(„Службенигласник РС”, број 61/17), према којој максималан број запослених на неодређено време за 

2017. годину на Физичком факултету  је 129.    

Указано је на неусклађеност прве две Уредбе као и на њихову неусаглашеност са новим Законом о 

високом образовању („Сл. Гласник РС“ број 88/2017.) као  и да за многа од радних места нису утврђене 

шифре, на шта су достављене примедбе Универзитету у Београду.  У складу са новом систематизацијом 

запосленима би требало понудити и анексе уговора о раду у којима би требало да се поред новог 

назива радног места  и шифре нађу и платне групе односно платни разреди за одређивање плата  

запослених у складу са Законом о платама запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 

108/2016). Примена овог закона је већ једном изменама и допунама одложена за 01. јануар 2018. што 

ће се вероватно поново десити.  

На усклађени Правилник о систематизацији радних места на Факултету, неопходно је као и до сада 

добити сагласност  Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Остаје да нам  се одговори да 

ли се  тек по добијеној сагласности запосленима нуде на потпис анекси уговора о раду.  

Обзиром да примена Уредбе о каталогу радних места почиње 01. јануара 2018. године, Савет 

Факултета је са 17 (седамнаест) гласова ЗА, без УЗДРЖАНИХ и гласова ПРОТИВ, усвојио Правилник о 

систематизацији радних места. Све измене које буду уследиле а усмерене су на решење отворених 
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питања која нису дефинисана поменутим уредбама, биће накнадно регулисане измена и допунама 

Правилника.  

 

 

4. тачка  
 

После краћег образложења Весне Напијало, руководиоца Финасијске службе Физичког факултета. 

Савет је  са 17 (седамнаест) гласова ЗА, без УЗДРЖАНИХ и гласова ПРОТИВ усвојио измене и допуне 

Правилника о  буџетском рачуноводству.  

Измене и допуне чине саставни део донете одлуке.   

 
 
5. тачка  

 
После краће информације изенете од стране секретара Факултета, Лелице Вуковић Радош, и 

руководиоца финансијске службе, Весне Наоијало, Савет Физичког факултета је са 17 (седамнаест) 

гласова ЗА, без УЗДРЖАНИХ и гласова ПРОТИВ усвојио захтев Ивани Ћирилов и дао сагласност да јој се 

омогући да једнократним измирењем преосталог дела дуга у износу од 156.312,00 динара у целости 

измири своју своју уговорну обавезу исплате откупне цене стана, број 103, спрат 13, површина 37m 2 , у 

улици Кларе Цеткин број 7, КО Земун, број парцеле 2476  . 

Ову одлуку конкретизовати закључењем анекса уговора од 19.12.1995. године.  

 

 

6. тачка  
 
Након краћег образложења продекана за финансије проф. др Ивана Белче, и руководиоца финансијске 
службе,  Весне Напијало,  Савет Физичког факултета, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, без УЗДРЖАНИХ и 
гласова ПРОТИВ усвојио Финансијски план Факултета за 2018. годину.   
Финансијски план  Факултета за 2018. годину, чине саставни део донете одлуке.   

 
 
7. тачка  

 
Након краћег образложења продекана за финансије проф. др Ивана Белче, и службеника за јавне 
набавке,  Јелене Дашић,  Савет Физичког факултета, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, без УЗДРЖАНИХ и 
гласова ПРОТИВ усвојио  план набавки Факултета за 2018. годину.   
План набавки  Факултета за 2018. годину, чине саставни део донете одлуке.  
 
 

8. тачка  
 
Материјал за ову тачку дневног реда присутним члановима Савета подељен је на почетку седнице. 
Након краћег осврта на рад и функционисање Факултета током године на измаку, Савет Физичког 
факултета, са 17 (седамнаест) гласова ЗА, усвојио годишњи извештај Декана Факултета, проф. др 
Јаблана Дојчиловића.  
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9. тачка  

 
Савет Физичког факултета прихватио je предлог Студентскoг парламента Физичког Факултета да 

досадашњи студент продекан Петар Бојовић, ту функцију почев од 01.12.2017. обавља као вршилац 

дужности до окончања процедуре избора.  

 
 
 
 
У оквиру текућих питања Декан Факултета, проф. др Јаблан Дојчиловић, известио је присутне чланове 

Савета Факултета о својој и обавези бившег продекана за наставу проф. др Ивана Дојчиновића да се 

одазову позиву Првог основног јавног тужилаштва у Београду ради саслушања. Присутни су укратко 

информисани и о кривичном поступку који се иначе води пред Првим основним судом у Београду  

против окривљеног Стефана Влајковића.  

 
 
Пошто је исцрпљен дневни ред, седница Савета Факултета окончана је у 14,20 часова. 
 
 
 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Мићо Митровић 
 
 
Записник:   
Лелица  Вуковић-Радош 


