
Телефонска  седница  Савета Физичког факултета - 25. јануар  2018.  

  З   А   П   И   С   Н   И   К 
 

Са телефонски организоване  седнице  Савета Физичког факултета 
одржане  25. јануара 2018. године, од 11 до 16 часова 

 
Једанаеста редована седница Савета Физичког факултета заказана је за 25. јануар 2018. године са 

почетком у 11 часова.  На седницу је дошло 12 чланова Савета што је било недовољно за рад и 

одлучивање.   

 

Присутни:  

 

Из реда наставника и истраживача Физичког факултета 

 

1. Митровић Мићо, редовни професор 

2. Дојчиновић Иван, ванредни професор 

3. Жекић Андријана, ванредни професор 

4. Касалица Бећко, ванредни професор 

5. Попарић Горан, ванредни професор 

6. Вучковић Владан, ванредни професор 

7. Поповић Зорица, доцент 

8. Вељовић Катарина, доцент 

9. Истраживач Марко Миливојевић 

10. Истраживач Филип Маринковић  

 

Присутни  чланови представници АТП особља Физичког факултета:   

 

1. Слађана Митровић 

 

 

Присутни чланови представници студента Физичког факултета: 

 

1. Милош Радовић  

  Оправдано одсутни:   

 

1. Проф. др Мја Бурић, редовни професор 

2. Проф. др Драгана Вујовић, ванредни професор 

3. Проф. др Душан Поповић, ванредни професор 

4. Бокор Зоран, технички сарадник 

5. Сара Ђурић, студент 

6. Јелена Николић, студент 

7. Озрен Петровић, студент 

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

 

- декан, проф. др Јаблан Дојчиловић 

- вршилац дужности студента продекана Петар Бојовић 

- кандидат Студентског парламента за избор новог студента продекана Јован Митић 

 

 

Како је у току јануарски испитни рок и већина наставника и студнета није због испитних обавеза у 

могућности да присуствује седници, предложено је да се присутни о предложеним тачкама дневног 

реда изјасне а одсутним члановима Савета упути позив да најкасније до 16 часова гласају о материјалу 

који је уз позив за седницу достављен. Уколико се буде јавио и гласао потребан број чланова Савета 

одлуке ће бити донете у противном ће се заказати нова седница. Сва евентуална текућа питања остају 

за наредну седницу.  

 

Дневни ред: 

 

1. Верификација мандата чланова Савета Факултета из реда студента. (у прилогу предлог 

Студентског парламента)  

2. Усвајање Записника са десете редовне седнице Савета Факултета од 30. новембра 2017. године.   

3. Избор студента продекана Физичког факултета (у прилогу предлог Студентског парламента) 

4. Усвајање извештаја о попису Физичког факултета са стањем на дан 31.12.2017. (прилогу Извештај 

пописне комисије) 

 

Председник пописне комисије проф. др Раско Василић, информисао је присутне да у извештај који је за 

седницу достављен нису ушла средства обезбеђења односно пописане менице достављене Факултету 

приликом закључивања уговора о набавкама добара, услуга и радова. Тумачење о тој обавези 

Факултету је са кашњњем достављено па ће стога свим члановима Савета списак пописаних меница  

доставити током дана тако да гласајући о усвајању извештаја о попису са стањем на дан 31.12.2017. 

године, и ту чињеницу имају у виду.  

 

Сви присутни чланови Савета (12) су се о предложеним тачкама дневног реда од 1- до 4. Изјаснили ЗА 

без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ.  

 

Свим члановима Савета је од стране секретара Физичког факултета послат меил са додатком извештају 

о попису тачка 4. и молба да путем повратене електронске поште или телефонски гласају о тачкама 1.-

4., предложеног дневног реда најкасније до 16 часова након чега ће бити извештени о резултатима 

гласања.  

 

Након 16 часова констатовани су резултати гласања о чему су сви чаланова Савета извештени путем 

меила.  Oд седам чланова који нису били присутни на почетку седнице (11 часова) троје је гласало 

телефонски и троје путем меила, један члан Савета није гласао. Свих шесторо је гласали ЗА без гласова 

ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ .  
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Са 18 (осмнаест) гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ донете су следеће одлуке:  

 

1. тачка  
 

Констатован је престанак мандата члановима Савта из реда студента  
 

1. Милици Павловић 
2. Даници Божин 
3. Милици Тошић 
4. Дејану Милановићу 

 
и верификован мандат члановима Савета Физичког факултета из реда студената према предлогу 
Студентског парламента  од 23.01.2018.. године, и то: 

 
1. Сари Ђурић 
2. Јелени Николић 
3. Озрену Петровићу 
4. Милошу Радовићу 
 

 
2. тачка  

 
Усвојен је Записник са десете редовне седнице Савета Факултета оджане 30. новембра 2017. године. 
 
 

3. тачка  
 

Констатован је престанак мандата досадашњем вршиоцу дужности студента продекана Петру 

Бојовићу, закључно са датумом 31. јануар 2018. године.   

Савет Физичког факултета прихватио je предлог Студентскoг парламента Физичког Факултета и за 

студента продекана изабрао ЈОВАНА МИТИЋА, студента II године, Физичког факултета студијски 

програм Tеоријска и експериментална физика.   

Изабрани студент продекан ступа на функцију 01. фебруара  2018. са мандатом од годину дана.    

 

         4. тачка  
 

Усвојен је извештај о попису са стањем на дан 31.12.2017. године уз додатак који се односи на 

пописана средства обезбеђења – менице предате Факултету приликом закључивања уговора о 

набавкама добара, услуга и радова.  

  

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Мићо Митровић 
 
 
Записник:   
Лелица  Вуковић-Радош 


