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З   А   П   И   С   Н   И   К 

 

Са XIV редовне седнице  Савета Физичког факултета 

одржане  16. новембра 2022. године, са почетком у 11 часова 

 

Присутни  у амфитеатру Физичког факултета:   

1. Др Василић Растко, ванредни професор 
2. Др Катарина Вељовић, доценткиња 
3.  Др Андријана Жекић, редовна професорка 
4. Др Светислав Мијатовић, доцент 
5. Др Николић Божидар, ванредни професор 
6. Др Едиб Добарџић, ванредни професор 
7.  Др Душко Латас, доцент 
8. Др Поповић Душан, ванредни професор 
9. Др Радовановић Воја, редовни професор 
10. Др Бранисав Јеленковић, представник оснивача 
11.  Др Анђелка Ковачевић, представница оснивача 
12.  Др Илија Савић, представник оснивача 
13. Др Сретеновић Горан, виши научни сарадник 
14. Тркља Боца Нора, истраживач сарадница 
15. Бокор Зоран, технички сарадник 
16. Студент Златан Васовић 
17. Студенткиња Петра Поповић 
 

Присутни  on line:   

1. Др Драгана Вујовић, ванредна професорка 

2. Др Иван Манчев, представник оснивача 

3. Др Дејан Алексић, представник оснивача 

4. Др Божидар Бановић, представник оснивача 

5. Мр Милена Богдановић, руководилац студентске службе 

6. Предраг Даниловић, студент 

 

Одсутни:  

1. Милена Никитовић, студент 

2. Др Небојша Динчић, представник оснивача 

3. Др Градимир Драгутиновић, представник оснивача 
 

Др Дејану Јанцу, ванредном професору, престао је радни однос на Физичком факултету испуњењем услова за старосну 

пензију 30.09.2022. године.  
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Представници руководства Факултета 

- др Горан Попарић, продекан за финансије Физичког факултета 

-  др Иван Белча, декан Физичког факултета 

 

Представници стручних служби Факултета 

-  Лелица Вуковић Радош, секретр Физичког факултета 

-             Весна Напијало, руководилац финансијске службе Физичког факултета 

- Јелен Дашић, сужбеник за јавне набавке Физичког факултета 

 

Седници присуствује 23 (двадесеттри) 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, 11/21 и 

67/21), 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. Обавештење о решењима  Владе Републике Србије  

• о разрешењу досадашњих чланова Савета Физичког факултета именованих 2004. године 

• о именовању новоизабраних вршилаца дужности чланова Савета Физичког факултета из 

реда представника оснивача.  

 

2. Усвајање Записника са раније одржаних седница Савета Физичког факултета  

• Од 28. јануара 2022. године; 

• Од 10. фебруара 2022. године 

• Од 25. фебруара 2022. године 

 

3. Усвајање аката у складу са налозима просветне инспекције  

• Пословник о раду Савета Физичког факултета  

• Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине на Физичком факултету 

 

4. Усвајање измена и допуна Статута Физичког факултета  
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5. Дописи везани за издавање простора у објекту Физичког факултета у улици Цара Душана 

број 13 

• Дописи ППЛ група 

• Допис Коноба акустик 

• Допис Студентског парламента 

  

6. Усвајање ребаланса Финансијског плана Физичког факултета за 2022. годину.  

7. Усвајање ребаланса  Плана набавки Физичког факултета за 2022. годину.  

8. Избор студента продекана Физичког факултета  

9. Усвајање Извештаја о раду Савета Факултета у мандату  2018/2022 

10. Доношење одлуке о расписивању избора за нови сазив Савета Физичког факултета за 

мандатни период  2022/2026.   

 

Пошто је усвојен дневни ред  прешло се на поједине тачке. 

 

1. тачка  

Чланови Савета Физичког факултета упознати су са решењима Владе Републике Србије о 
разрешењима и именовањима својих представника у Савету Физичког факултета.  
Декан Физичког факултета проф, др Иван Белча поздравио је новоименоване вршиоце дужности 
чланова Савета из реда представника оснивача. 
Савет је са 23 гласа ЗА донео одлуке о разрешењу дужности чланова Савета представника 
оснивача:  
- Др Ђорђа Шијачког, 
- Др Милоша Шкорића, 
- Јованаке Андрејевић,  
- Др Вере Дондур. 
 
и одлуку о именовању вршилаца дужности члана Савета Физичког факултета представника 
оснивача: 
- Проф. др Иван Манчев 
- Проф. др Дејан Алексић 
- Проф. др Небојша Динчић 
- Др Бранислав Јеленковић 
- Проф. др Градимир Драгутиновић 
- Проф. др Илија Савић 
- Проф. др Божидар Бановић, 
- Проф. др Анђелка Ковачевић 
 
 

2. тачка  

Записниици са седница одржаних  28.01., 10.02., и 25.02.2022. године усвојени  су без примедби. 
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3. тачка 

После краћих информација које је изнела Лелица Вуковић Радош, секретар факултета, Савет 
Факултета је са 23 гласа ЗА усвојио акти чије је доношење наложено од стране просветне 
инспекције 

- Пословник о раду Савета Физичког факултета 
- Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине  
 

 

4. тачка 

Након краћих информација које је изнела Лелица Вуковић Радош, секретар факултета, Савет 
Факултета је са 23 гласа ЗА усвојио измене и допуне Статута Физичког факултета чије су одредбе о 
студентском парламенту усаглашене са Законом о студнтском организовању („Сл. Гласник РС“ 
број 67/2021).   

 

5. тачка 

Секретар Факултета Лелица Вуковић Радош информисла је чланове Савета да су одлуке Савета из 

децембра 2021. достављене закупцима простора у улици Цара Душана број 13 и уз јасну назнаку 

датума 31. августа 2022., односно до 30.10.2022. године,  до када је требало да напусте простор и 

врате га Факултету на даље коришћење. Уследили су дописи оба закупца као и студентског 

парламента Физичког факултета којима је заједнички именитељ жеља за наставком коришћења 

факултетског простора  закључивањем уговора за дужи временски  период.   

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

Факултета био да се корисницима простора понуди уговор са отказним роком од 6 месеци почев 

од јануара 2022. и месечном дефинисаном обавезом накнаде за коришћење простора . Циљ је 

био 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. Коноба акустик је спорзум одбила док је са ППЛ групом закључен 

споразум који је важио од маја до краја октобра 2022. године за које време су у исплатили сва 

своја дуговања према Факултету.  

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

Савет Факултета је по окончаној расправи  са 19 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и са 2 УЗДРЖАНА 

гласа,  донео одлуку да се не прихвате предлози из дописа Конобе акустик, ППЛ групе и 

студентског парламента Физичког факултета, те да се у свему остане код раније донете одлуке 

Савета Физичког факултета којом се од закупаца који и даље простор користе без закључених 

уговора, затражи да исти испразне од људи и ствари и врате Физичком факултету на даље 

коришћење.  

 

6. тачка  
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После краћих уводних информација руководица финансијске службе Физичког факултета, Весне 
Напијало, Савет факултета је са 21 гласом ЗА усвојио ребаланс Финансијски план Универзитета у 
Београду-Физичког факултета за 2022. годину. Усвојени ребаланс чини саставни део донете 
одлуке.  

7. тачка 

Након што је прочитана краћа порука коју је упутила службеник за јавне набавке Физичког 
факултета, Јелена Дашић, Савет факултета је са 21 гласом ЗА усвојио ребаланс План набавки 
Универзитета у Београду-Физичког факултета за 2022. годину. Усвојени ребаланс чини саставни 
део донете одлуке. 

 

8. тачка 

Савет факултета је у складу са одлуком Студентског парламента Физичког факултета од 05. 
новембра 2022. године, са 21 гласом ЗА усвојио предлог стдентског парламента и за студента 
продекана у 2022/2023 изабрао Златана Васовића студента на Студијском програму основних 
академских студија Теоријска и експериментална физика.  

 

9. тачка 

Након што је проф. др Воја Радовановић, поднео извештај о раду Савета Физичког факултета у 
мандату 2018/2022, Савет је исти усвојио са 21 гласом ЗА. Усвојени извештај чини саставни део 
донете одлуке. 

 

10. тачка 

Савет Физичког факултета је са 21 гласом ЗА донео одлуку о расписивању избора за нови сазив 

Савета Физичког факултета у мандату 2022/2026.  

 

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:  
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Лелица  Вуковић-Радош 
 


