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З   А   П   И   С   Н   И   К 

 

Са VI редовне седнице  Савета Физичког факултета 

одржане  29. децембра 2021. године, са почетком у 11 часова 

 

 

 

 

Присутни  чланови:   

 

1. Др Василић Растко, ванредни професор 

2. Др Вујовић Драгана, ванредна професорка 

3. Др Жекић Андријана, редовна професорка 

4. Др Јанц Дејан, ванредни професор 

5. Др Латас Душко, доцент 

6. Др Катарина Вељовић, доценткиња 

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 сарадница 

14. Бокор Зоран, технички сарадник 

15. Мр Богдановић Милена, руководилац Студентске службе 

16. Студент Златан Васовић 

17. Студент Предраг Даниловић 

18. Студенткиња Петра Поповић 

19. Студенткиња Милена Никитовић 

 

 

 

Представници оснивача,  Владе Србије,  нису именовани. 

 

Представници руководства Факултета 

 

- др Горан Попарић, продекан за финансије Физичког факултета 

 

Представници стручних служби Факултета 

 

- Весна Напијало, руководилац финансијске службе Физичког факултета 

- Јелен Дашић, сужбеник за јавне набавке Физичког факултета 

 

Седници присуствује 19 (деветнаест) од укупно 27 (двадесетседам) чланова Савета Физичког факултета са 

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

Седницом председава председник Савета Физичког факултета у сазиву 2018-2022, 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 

студента Физичког факултета.  

2. Усвајање Записника са пете редовне седница Савета Факултета од 08. децембра 2021. 

3. Доношење одлуке о усвајању  финасијског плана Физичког факултета за 2022. годину. 

4. Доношење одлуке о усвајању плана набавки Физичког факултета за 2022. годину. 

5. Доношење одлуке о усвајању уписних квота за све нивое студија на Физичком факултету за школску 

2022/2023 годину.  

 
 

Предложена је и допуна дневног реда - тачка 6.  

Извештај руководства Физичког факултета о предлозима уговора о положају корисника простора у објекту 

факултета у улици Цара Душана 13, у отказном року  

 

Пошто је усвојен дневни ред  прешло се на поједине тачке. 

 

 

 

 

1. тачка  

 

Савет Физичког факултета је разматрајући Извештај Студентског парламента Физичког факултета 

a)   констатовао престанак  мандата  чланова Савета, представника студента Физичког Факултета.    

1. Степић Митре,  

2. Најдхефер Исидоре, 

3. Милићевић Данила, 

4. Кљајић Алексе 

b) верификовао мандат новоизабраних  чланова Савета Физичког факултета, представника студента 

то:  

1. Златану Васовићу 

2. Предрагу Даниловићу 

3. Петри Поповић 

4. Милени Никитовић 

Мандат новоизабраних чланова траје до истека мандата овог сазива Савета Факултета односно  до 

22.11.2022.  
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2. тачка  

 

Записник са пете редовне седнице Савета  од 8. децембра 2021., усвојен је без примедби. 

 

 

3. тачка  

 

После краћих уводних информација продекана за финансије, др Горана Попарића, и руководица 

финансијске службе Физичког факултета, Весне Напијало,  Савет факултета је са 19 гласова ЗА усвојио 

Финансијски план Универзитета у Београду-Физичког факултета за 2022. годину.  

 

 

4. тачка 

 

После краћих уводних информација продекана за финансије, др Горана Попарића, и службеника за јавне 

набавке Физичког факултета, Јелене Дашић,  Савет факултета је са 19 гласова ЗА усвојио План набавки 

Универзитета у Београду-Физичког факултета за 2022. годину.  

 

 

5. тачка 

 

Савет факултета је у складу са одлуком Наставно-научног већа Физичког факултета од 22. децембра 2021. 

године, са 19 гласова ЗА усвојио уписнe квотe за све нивое студија на Физичком факултету за школску 

2022/2023 годину.  

  

 

 

6. тачка 

 

Продекан за финансије Физичког факултета, проф. др Горан Попарић, је у складу са одлуком Савета 

факултета од 08. децембра 2021. године, известио чланове Савета о контактима са корисницима простора у 

објекту Факултета у улици Цара Душана број 13.  

Представници Конобе акустик д.о.о., су одлуку Савета примили са негодовањем и захтевају даљи наставак 

коришћења поменутог простора. Представник ППЛ групе није прихватио дуг према Факултету и наговестио 

да ће захтевати нови прерачун дуговања. И он је такође изразио жељу да настави даље коришћење 

уступљеног простора.  

Продекан, проф. др Горан Попарић, је упознао чланове Савета да је  предлог руководства Факултета  да се 

корисницима простора понуди уговор са отказним роком од 6 месеци почев од јануара 2022. и месечном 

обавезом накнаде за коришћење простора у износу од 150 Евра плус ПДВ, у динарској противредности. Циљ 

је да се спорна ситуација реши мирно, споразумом у атмосфери у којој ће корисници имати довољно 

времена да изврше све неопходне радње како би уступљени простор најдаље по истеку отказног рока 

мирно напустили.  

Потом је отворена расправа  у којој је учествовало више чланова Савета Факултета. 

Изнети су следећи ставови: 
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- Закупци уцењују Факултет. Остаје питање на основу чега нас „држе у шаци“?  

- Хоће ли се и после шест месеци водити иста прича или ће се заиста формирати јасан и  

недвосмислен  став да по истеку отказног рока корисници тај простор морају напустити? 

- Отказни рок корисницима не треба ни да постоји а предвиђени од шест месеци је предуг? 

- Пошто корисници касне са плаћањем трошкова да ли то значи да Факултет кредитира њихово 

пословање? 

- Факултет је и у случају претходног корисника који се такође недомаћински понашао, проблем 

решио отписом милионских дуговања. Да ли то значи да се на Факултету стално закључују штетни 

уговори чији је епилог увек исти? 

- Да уколико корисници не напусте простор и поготово ако то не буде на миран споразумни начин, 

потребно је што пре размотрити ангажовање адвоката са искуством у сличним споровима.  

- Руководство факултета би требало да остане код ове праксе сарадње са  Саветом а не да се као пре 

ствари решавају мимо Савета. 

 

Савет Факултета је по окончаној расправи  са 14 гласова ЗА и 5 УЗДРЖАНИХ донео одлуку да се подржи 

руководство Факултета у процедури око закључивања уговора којим ће се дефинисати положај 

корисника простора у отказном року.  

Обавезује се руководство Факултета да обавести Савет о свим елементима отказних уговора и 

динамици по којој би корисници подрумског простора у објекту Факултета у улици Цара Душана 13, 

исти напустили и  испражњен од људи и ствари најдаље по истеку отказног рока вратили Факултету на 

даљу употребу. 

 

 

 

Пошто је исцрпљен дневни ред седница је окончана у 12 и 30 часова.  

 

 

      

Универзитет у Београду – ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Воја Радовановић 

 

Записник:  

Лелица  Вуковић-Радош 

 

 

 

 


