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З   А   П   И   С   Н   И   К 

 

Са II редовне седнице  Савета Физичког факултета 

oдржане 20. марта  2013. године, са почетком у 11 часова 

 

Присутни  чланови из редa 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 Татјана Вуковић 

5. Проф. др Ивана Тошић 

6. Проф. др Горан Попарић 

7. Проф. др Бећко Касалица 

8. Проф. др Ђорђе Спасојевић 

9. Доц. др Марија Димитријевић 

10. Др Душко Латас 

11. Др Мирјана Сарван 

12. Др Славица Малетић 

13. Слађана Митровић 

14. Младен Перковић 

 

Присутни чланови из реда студента: 

 

15. Игор Прлина 

16. Марко Влаисављевић 

17. Ивана Поповић 

18. Бојана Стојадиновић 

 

Представници оснивача,  Владе Републике Србије,  нису именовани. 

 

Оправдано одсутни: 

- Доц. др  Владимир Ђурђевић 

 

Присутни представници Руководства Физичког факултета: 

 

- Декан, Проф. др Јаблан Дојчиловић, 

- Продекан за финансије, Проф. др Иван Белча, 

- Директор Института за физику, Доц. др Зоран Николић, 

- Директор Института за метеорологију, Проф. др Лазар Лазић 

- Студент продекан, Лука Бојић 

 

Седници присуствује 18 (осамнаест) од укупно 23 (двадесeттри) члана Савета са правом гласа, 

према списку који чини саставни део овог записника. 

Одлуке Савета Факултета у складу са чл. 157. став 2. Статута 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 93/13), доносе се већином гласова укупног броја чланова Савета.  

Седницу је отворио, Председник Савета Физичког факултета, Проф. др Срђан Буквић. Пошто је 

констатово кворум потребан за рад и одлучивање  предложио је следећи, 



Савет Физичког факултета, 20. март  2013. 

2 

 

Д  н  е  в  н  и         р  е  д 

 
1. Усвајање Записника са конститутивне и прве редовне седнице Савета Факултета одржане 08. новембра  

2012. године,  и телефонске седнице одржане 04. фебруара 2013.  

2. Верификација мандата чланова Савета Факултета из реда студента Факултета.  

3. Доношење одлуке о избору студента продекана Физичког факултета за школску 2012/2013. годину.  

4. Усвајање Извештаја о попису на Физичком факултету са стањем на дан 31.12.2012. године.  

5. Усвајање Извештаја о финансијском пословању и годишњем обрачуну Физичког факултета за 2012. 

годину.  

6. Усвајање  финансијског плана за 2013. годину.  

7. План јавних набавки за 2013. годину.  

8. Покретање иницијативе за  измене и допуне Правилника о систематизацији радних места. 

9. Предлог Измена и допуна одлуке о висини цена услуга које пружа Факултет. 

10. Текућа питања. 

 

Дневни ред  је усвојен као што је предложен. 

 

1. тачка  

 

Записници са конститутивне и прве редовне седнице од 08.11.2012. и ванредне телефонске 

седнице Савета Физичког факултета од 04.02.2013. године, усвојени су без примедби. 

 

2. тачка  

 

Савет Факултета једногласно са 18 (осамнаест) гласова ЗА,  донео одлуку, којом се констатује 

престанак мандата, и верификује мандат нових чланова Савета Физичког факултета из реда 

студената изабраних на седници Студентског парламента одржаној 15. децембра 2012. године, и 

то: 

Констатује се престанак  мандата:   

 

1. Марку Лончару 

2. Марку Влаисављевићу 

3. Јулијани Крстић 

4. Игору Прлини 

 

Верификују се мандати чланова Савета Физичког факултета из реда студената изабраним на 

седници Студентског парламента одржаној 15. децембра 2012. године, и то: 

1. Игору Прлини 

2. Марку Влаисављевићу 

3. Ивани Поповић 

4. Бојани Стојадиновић 

 

Верификацијом мандата, именовани су стекли  својство члана Савета Факултета, а тиме и право и 

дужност учешћа у раду Савета. 

 

3. тачка  

 

Савет Факултета је једногласно са 18 (осамнаест) гласова ЗА,  донео одлуку, којом се прихвата 

предлог за избор студента продекана за школску 2012/13. годину, који је утврдио Студентски 

парламент Физичког Факултета на изборима одржаним 15. децембра 2012. године. 
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За студента продекана у школској 2012/13. години, изабран је ЛУКА БОЈИЋ, студент Физичког 

факултета, студијска група Метеорологија. 

 

4. тачка 

 

Савет Факултета је са 18 (осамнаест) гласова ЗА, усвојио извештај о попису на Физичком 

факултету са стањем на дан 31.12.2012. године.  

Савет Факултета је на предлог проф. др Татјане Вуковић са 18 (осамнаест) гласова ЗА, усвојио 

препоруку по којој се пописна комисија обавезује да за сваки наредни предлог отписа, 

расходовања опреме, обезбеди и писану сагласност лица које је том опремом задужено.    

 

5. тачка 

 

Неопходне информације везане за финансијско пословање и годишњи обрачун Физичког 

факултета за 2012. годину, изнео је продекан за финансије проф. др Иван Белча.  

Савет Физичког факултета је по поднетом извештају, са 18 (осамнаест) гласова ЗА, прихватио 

извештај о финансијском пословању и годишњем обрачуну Факултета за 2012. годину.  

 

6. тачка 

 

Неопходне информације везане за финансијски план Физичког факултета за 2013. годину, изнео је 

продекан за финансије проф. др Иван Белча.  

Савет Физичког факултета је по поднетом извештају, са 18 (осамнаест) гласова ЗА, прихватио 

финансијски план Физичког факултета за 2013. годину.  

Савет Факултета је на предлог проф. др Ђорђа Спасојевића са 18 (осамнаест) гласова ЗА, усвојио 

препоруку по којој се Управа Факултета обавезује да се обрати Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, и затражи средства неопходна за имплементацију опреме 

која ће у оквиру IPA пројекта током године стићи на Факултет .  

Савет Факултета такође препоручује да се због обимних активности које се очекују код пријема 

опреме у оквиру IPA пројекта (уређење простора, постављање клима, набавка нових столова, 

упошљавање лица обучених за рад са софистицираном опремом, итд...), Управа Факултета у 

најкраћем року одреди координатора за њену имплентацију на Факултету, уз препоруку Савета да 

обзиром на сво досадашње ангажовање у оквиру пројекта, то буде проф. др Ђорђе Спасојевић. 

 

7. тачка 

 

Савет Физичког факултета једногласно је са 18 (осамнаест)  гласова ЗА, донео одлуку о Плану 

јавних набавки Физичког факултета за 2013. годину. 

Реализација годишњег плана јавних набавки, искључиво ће завити од висине средстава дозначених 

од Министарства просвете,  науке и технолошког развоја као и од остварења сопствених прихода.  

(Табеларни приказ плана јавних набавки за 2013. годину дат је у прилогу  овог Записника).  

Савет Факултета је укратко упознат са новинама Закона о јавним набавкама («Сл. гласник 

Републике Србије» бр. 124/12) чија примена у погледу припреме и усвајања плана набавки почиње 

у 2014. години.  

 

8. тачка 

 

Декан Факултета упознао је присутне са потребом да се питање евентуалних нових радних места и 

заснивања радног односа са новим извршиоцима на Факултету дефинише на целовит начин, што 

подразумева доношење новог правилника о организацији и систематизацији радних места, чиме би 
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била избегнута парцијална решења и унапредио рад служби у оквиру Факултета. Један од захтева 

који је потребно обавезно имати у виду је пре свега, подизање нивоа захтеване стручне спреме за 

поједина радана места посебно техничких сарадника. Овај поступак иначе је инициран захтевом 

групе наставника за пријем у радни однос лаборанта за одржавање кластера са научно 

оријентисаним апликацијама. 

Савет Факултета једногласно је са 18 (осамнаест)  гласова ЗА, донео одлуку о формирању 

Комисије са задатком да за прву наредну седницу Савета Факултета припреми предлог новог 

правилника о организацији и систематизацији радних места на Физичком факултету, у саставу:  

 

- Проф. др Иван Белча, продекан за финансије Физичког факултета 

- Проф. др Татјана Вуковић, ванредни професор и члан Савета Физичког факултета 

- Доц. др Зоран Николић, директор Института за физику Физичког факултета 

- Лелица Вуковић Радош, секретар Физичког факултета 

 

За сва неопходна и хитна ангажовања, због извршавања неодложних физичких или 

интелектуалних послова до доношења новог Правилника о организацији и систематизацији радних 

места на Физичком факултету, могућа су решења преко уговора о делу у складу са законом, и 

финансијским могућностима Факултета.   

  

9. тачка 

 

У одсуству продекана за наставу,  Декан Факултета проф. др Јаблан Дојчиловић  упознао је 

чланове Савета Факултета са потребом измене висине цене услуга из основне делатности 

Физичког факултета у делу који се односи на издавање диплома, а што је иницирано увођењем 

новог информационог система, и захтевима Универзитета у Београду, и  то: 

 

Уплата Универзитету у Београду         3.500,00  

Уплата Факултету                                 1.500,00  

Припрема документације                      1.000,00  

                                               У К У П Н О 6.000,00  

 

Након примедби које су изнели представници студената, Савет Физичког факултета је са 12 

(дванаест) гласова ЗА, 3 (три) гласа ПРОТИВ и 3 (три) УЗДРЖАНА гласа, донео одлуку о измени 

висине  цене које се односи на издавање диплома. 

 

10. тачка 

 

Заменик председника Савета Факултета, проф. др Воја Радовановић, замолио је да се убудуће 

Савет Факултета и семинар за наставнике не заказују у истом термину, како би и чланови Савета 

могли да присуствују семинару.   

 

 

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

 

 

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  

ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Срђан Буквић 
 

Записник 

Лелица  Вуковић-Радош 
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Прилог 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА БУЏЕТСКУ 2013. ГОДИНУ 

 
ДОБРА  

 

 Предмет Процењена вредност Конто Обезбеђено од 

Минсистарства 

Сопствена 

средства 

1 Канцеларијски материјал 510.000 426111 310.000 200.000 

2 Материлај за одржавање хигјене 324.000 426811 180.000 144.000 

3 Материјал за образовање 348.000 426611 190.000 158.000 

4 Материјал за научно-истраживачки рад / 426521 / / 

5 Материјал за посебне намене 180.000 426911 180.000 / 

6 Рачунарска опрема 335.355 5122 335.355 / 

7 Опрема за научно-истраживачки рад / 512621 / / 

8 Опрема за образовање по посебном захтеву 380.000 512611 200.000 180.000 

 

УСЛУГЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАДОВИ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Предмет Процењена 

 вредност 

Конто Обезбеђено од 

Минсистарства 

Сопствена 

средства 

1 Одржавање опреме  за образовање 697.000 425261 397.000 300.000 

2 Одржавање опреме  за образовање и научно-

истраживачки рад 

1.390.000 425242 1.190.000 200.000 

3 Одржавање простора за рад 1.356.000 4251 1.256.000 100.000 

4 Осигурање опреме 390.000 4215 390.000 / 

5 Информисање, штампање билтена, информатора, 

плаката 

375.000 423400 275.000 100.000 

 Предмет Процењена 

вредност 

Конто Обезбеђено од 

Минсистарства 

Сопствена 

средства 

1 Санација и опремање радног простора 

 Студентски трг бр 12-16 

 Добрачина бр 16 

 Цара Душана бр 13 

 

4.486.401,20 

1.851.262,07 

300.000,00 

 

4251 

4251 

4251 

 

4.136.401,20 

1.501.262,07 

/ 

 

200.000 

100.000 

200.000 


