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З   А   П   И   С   Н   И   К 

 

Са V редовне седнице  Савета Физичког факултета 

одржане  08. децембра 2021. године, са почетком у 11 часова 

 

 

 

 

Присутни  чланови:   

 

1. Др Василић Растко, ванредни професор 

2. Др Вујовић Драгана, ванредни професор 

3. Др Жекић Андријана, редовни професор 

4. Др Јанц Дејан, ванредни професор 

5. Др Латас Душко, доцент 

6. Др Катарина Вељовић, доцент 

7. Др Светислав Мијатовић, доцент 

8. Др Николић Божидар, ванредни професор 

9. Др Едиб Добарџић, ванредни професор 

10. Др Поповић Душан, ванредни професор 

11. Др Радовановић Воја, редовни професор 

12. Др Сретеновић Горан, виши научни сарадник 

13. Тркља Боца Нора, истраживач сарадник 

14. Бокор Зоран, технички сарадник 

15. Мр Богдановић Милена, руководилац Студентске службе 

 

 

Оправдано  одсутни:  

 

1. Степић Митра, студент 

2. Најдхефер Исидора, студент 

3. Милићевић Данило, студент 

4. Кљајић Алекса, студент 

 

 

Представници оснивача,  Владе Србије,  нису именовани. 

 

Представници руководства Факултета 

 

- др Горан Попарић, продекан за финансије Физичког факултета 

 

Седници присуствује 15 (петнаест) од укупно 27 (двадесетседам) чланова Савета Физичког факултета са 

правом гласа, према списку који чини саставни део овог записника. 

Одлуке Савета Факултета у складу са чл. 121. став 4. Статута Физичког факултета и чл. 63. Закона о високом 

образовању («Сл. Гласник Републике Србије» бр.88/17, 73/18,27/18, 67/19, 6/20, и 11/21), доносе се 

већином гласова укупног броја чланова Савета – 27 (двадесетседам).  
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Седницом председава председник Савета Физичког факултета у сазиву 2018-2021, Проф. др Воја 

Радовановић, редовни професор.  

Пошто је констатовао кворум потребан за рад и одлучивање предложио је следећи, 

 

Д  н  е  в  н  и         р  е  д 

 

1. Доношење одлуке о верификацији мандата новоизабраних чланова Савета из реда представника 

Наставно-научног већа Физичког факултета.  

2. Усвајање Записника са четврте редовне седница Савета Факултета од 09. јуна. 2021. 

3. Избор студента продекана Физичког факултета на предлог Студентског парламента од 17.07.2021.  

4. Избор директора института у саставу Физичког факултета за мандат до 30.09.2024.  

5. Усвајање Правилника о критерјумима и начинима пружања подршке студентима из осетљивих 

друштвених група. 

6. Доношење одлуке о усвајању ребаланса финасијског плана Физичког факултета за 2021. годину. 

7. Доношење одлуке о усвајању ребаланса плана набавки Физичког факултета за 2021. годину. 

 

Предложена је и допуна дневног реда - тачка 8.  

Извештај Комисије о коришћењу простора у згради Физичког факултета у Цара Душана бр. 13 

 

 

Пошто је усвојен дневни ред  прешло се на поједине тачке. 

 

 

 

1. тачка  

 

Савет Физичког факултета верификовао је мандат новоизабраних  чланова, представника Наставно-научног 

већа Физичког Факултета.    

1. др Едиба Добарџића, ванредног професора 

2. др Светислава Мијатовића, доцента 

Мандат новоизабраних чланова траје до 22.11.2022.  

 

 

2. тачка  

 

Записник са четврте редовне седнице Савета  од 09. јуна 2021., усвојен је без примедби. 

 

 

3. тачка  

 

Савет је са 15 гласова ЗА, прихватио je предлог Студентскoг парламента Физичког Факултета и за 

студента продекана, изабрао ЛУКУ БУЛАЈУ, студента треће године, Физичког факултета – смер  Теоријска и 

експериментална физика.  
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4. тачка 

 

Савет је са 15 гласова ЗА прихватио  предлог Наставно-научног већа Физичког факултета oд 15. септембра 

2021. и за директоре института у саставу Физичког факултета за мандатни период до 30.09.2024. године 

изабрао   

 

- проф др ВЛАДАНА ВУЧКОВИЋА, ванредног професора Физичког факултета, за директора Института 

за метеорологију   и 

- доц. др МИРЈАНУ САРВАН, доценткињу Физичког факултета за директорку Института за физику 

Именовани су у циљу нормалног фунционисања института у саставу Факултета наставили са обављањем 

функција на којима им је истекао мандат 30.09.2021. обзиром да због некомплетираног састава Савета 

Факултета није било могуће благовремено извршити избор. 

 

 

5. тачка 

 

Савет факултета је са 14 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ, усвојио Правилник о критерјумима и начинима 

пружања подршке студентима из осетљивих друштвених група. Правилник ће бити објављен на интернет 

страни Факултета.  

 

 

6. тачка 

 

После краћих уводних информација продекана за финансије, др Горана Попарића,  Савет факултета је са 15 

гласова ЗА усвојио измене и допуне Финансијског плана Универзитета у Београду-Физичког факултета за 

2021. годину.  

 

 

7. тачка 

 

После краћих уводних информација продекана за финансије, др Горана Попарића,  Савет факултета је са 15 

гласова ЗА усвојио измене и допуне  Плана набавки Универзитета у Београду-Физичког факултета за 2021. 

годину.  

 

 

8. тачка 

 

Секретар Факултета, Лелица Вуковић Радош, прочитала је извештај Комисије коју је формирао декан 

Факултета са циљем да се размотри организовање простора у објекту Факултета у улици Цара Душана број 

13, а који је дуже време предмет закупа. 

Пошто су чланови Савета упознати са Извештајем о коришћењу простора у згради Физичког факултета у 

Цара Душана бр. 13, отворена је расправа  у којој је учествовало више чланова Савета Факултета. 

Изнети су следећи ставови: 

- Закупци а посебно Коноба акустик, и поред тога што немају закључене уговоре и упркос актуелној  

пандемији и даље несметано раде;  
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- Факултет се предуго врло попустљиво и толерантно готово каваљерски понашао према закупцима, 

посебно према Коноби акустик; 

- Факултет није место за кафану; 

- Отказни рок закупцима не треба ни да постоји и да закупци треба да напусте простор Факултета без 

икаквог одлагања када већ не плаћају закуп а са плаћањем трошкова касне; 

- Руководство факултета је требало да већ на овој седници изнесе своје предлоге о отказном року 

или да са обавеже да са предлогом уговора којим ће бити дефинисан њихов положају у отказном 

периоду о свему благовремено извести Савет; 

- Да је одлучивање о овој теми на Савету требало да се деси знатно раније, посебно имајући у виду 

да је Савет већ донео одлуку којом је одбио да започне процедуру подношењем захтева за 

одобрење за издавање простора у закуп, по којој би се закуп увео у легалне токове;  

- Да Факултет у процедурама које предстоје у циљу да се простор испразни, о свим корацима треба 

консултовати стручњаке посебно адвокате који се баве овом проблематиком. 

 

Савет Факултета је по окончаној расправи  са 14 гласова ЗА и 1 УЗДРЖАНИМ донео одлуку да се 

подрумски простор у објекту Факултета у улици Цара Душана 13, који трентно без закључених уговора и 

даље користе УР Коноба акустик и ППЛ група, испразни од људи и ствари и врати Факултету на даљу 

употребу као и да се предузму све неопходне мере како би се наплатила сва настала дуговања.  

О уговору којим би се дефинисао положај закупаца и отказни рок, који би требало да буде што краћи 

али примерен и у складу са прописима, руководство Факултета је обавезно да обавести Савет 

Факултета. 

Питања намене предметног простора, пошто испражњен од људи и ствари буде враћен Факултету на 

даље употребу а које у овом тренутку није ургентно, ће се накнадно разматрати.   

 

 

Пошто је исцрпљен дневни ред седница је окончана у 12 и 20 часова.  

 

      

Универзитет у Београду – ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Воја Радовановић 

 

Записник:  

Лелица  Вуковић-Радош 

 

 


