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З   А   П   И   С   Н   И   К 

 

Са XII редовне седнице  Савета Физичког факултета 

одржане 17. септембра 2015. године, са почетком у 11 часова 

 

Присутни  чланови из реда 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 Ивана Тошић 

5. Проф. др Горан Попарић 

6. Проф. др Бећко Касалица 

7. Доц. др  Владимир Ђурђевић 

8. Доц. др Славица Малетић 

9. Доц. др Душко Латас 

10. Доц. др Мирјана Сарван 

11. Младен Перковић 

12. Слађана Митровић 

 

Присутни чланови из реда студента: 

 

1. Саша Стојановић 

2. Иван Рајић 

 

  

Представници оснивача,  Владе Републике Србије,  нису именовани. 

 

Оправдано одсутни: 

 

- Проф. др Марија Димитријевић Ћирић 

- Проф. др Татјана Вуковић 

- Проф. др Ђорђе Спасојевић 

- Данило Николић 

- Марија Живановић 

 

 

Присутни представници Руководства Физичког факултета: 

 

- Продекан за наставу, Проф. др Иван Дојчиновић, 

- Студент продекан, Стефан Баџа 

 

 

Седници присуствује 14 (четрнаест) од укупно 23 (двадесеттри) члана Савета Физичког факултета 

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, 93/13, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење), доносе се већином 

гласова укупног броја чланова Савета.  
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Седницом председава  председник Савета Физичког факултета, Проф. др Срђан Буквић. Пошто је 

констатовао кворум потребан за рад и одлучивање предложио је следећи, 

 

Д  н  е  в  н  и         р  е  д 

 

1. Усвајање Записника са једанаесте редовне седнице Савета Факултета одржане 09. јула 2015. 

године.   

2. Усвајање измена и допуна Статута Физичког факултета према предлогу утврђеном од стране 

Наставно-научног Факултета.  

3. Доношење одлуке о престанку мандата студента продекана пре времена на које је изабран због 

престанка статуса студента окончањем студија.  

4. Избор студента продекана за школску 2015/2016.  

5. Извештај о раду савета Факултета у мандатном периоду 2012 -2015.   

6. Информација о дописима упућеним Савету Факултета од стране др Владимира Миљковића   

7. Доношење одлуке о расписивању избора за чланове новог сазива Савета Факултета из реда 

представника Факултета за мандатни период од 2015. до 2018.  

 

Дневни ред  је усвојен као што је предложен. 

 

 

1. тачка  

 

Записник са једанаесте редовне седнице Савета Физичког факултета одржане 09. јула 2015. 

године, усвојен је без примедби. 

 

 

2. тачка  

 

Присутне је о изменама и допунама Статута Факултета чији је предлог утврђен на седници 

Наставно-научног Већа од 16. септембра 2015, известио продекан за наставу проф. др Иван 

Дојчиновић, након чега је Савет Факултета са 14 (четрнаест) гласова ЗА усвојио измене и допуне  

Статута Физичког факултета.  Усвојене измене и допуне чине саставни део ове одлуке и дате су у 

Прилогу 1. овог записника. 

 

 

3. тачка  

 

Након што су присутни упознати са дописом студента продекана Стефана Баџе, Савет Физичког 

факултета је са 14 (четрнаест) гласова ЗА, прихватио предлог за о престанку мандата студента 

продекана пре времена на које је изабран, због престанка статуса студента окончањем студија.  

 

 

4. тачка  

 

Савет Факултета је једногласно са 14 (четрнаест) гласова ЗА,  донео одлуку, којом се прихвата 

предлог за избор студента продекана за школску 2015/16 годину, који је утврдио Студентски 

парламент Физичког Факултета на изборима одржаним 12. септембра 2015. године. 

За студента продекана у школској 2015/16. години, који ступа на дужност од 01. октобра 2015. 

године, изабрана је САША СТОЈАНОВИЋ, студент Физичког факултета, студијска група 

Теоријска и експериментална физика. 
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5. тачка  

 

Савет Факултета је једногласно са 14 (четрнаест) гласова ЗА,  усвојио Извештај о раду Савета 

Факултета у мандату 2012-2015. Усвојени Извештај чини саставни део ове одлуке и дат је у 

Прилогу 2. овог записника. 

 

 

6. тачка  

 

Председник Савета Факултета проф. др  Срђан Буквић, информисао је  присутне чланове Савета са 

садржајем дописа које је упутио др Владимир Миљковић, коме је престаo радни однос на 

Факултету.  Присутни су  упознати и са одговором Универзитета по коме „изузетно у овом 

случају“ треба наставити поступак избора именованог достављањем утврђеног предлога за 

поновни избор у звање доцента, оговарајућем већу научних области. Председник Савета 

напоменуо је да у складу са Статутом Факултета није предвиђена надлежност Савета Факултета у 

питањима које др Миљковић својим дописима иницира, али да су дописи насловљени Савету те  

су као  информацију уврштени у дневни ред.    

На предлог проф. др Бећка Касалице, Савет Факултета се са 13 (тринаест) гласова ЗА, и 1 (једним) 

УЗДРЖАНИМ сагласио да декану препоручи да утврђени предлог за поновни избор у звање 

доцента др Владимира Миљковића, проследи Универзитету односно оговарајућем већу научних 

области на даље поступање.  

 

 

7. тачка  

 

Савет Факултета је једногласно са 14 (четрнаест) гласова ЗА,  усвојио одлуку о расписивању 

избора за нови сазив Савета Факултета у мандату 2015/2018. Усвојена одлука дата је у Прилогу 3. 

овог записника. 

 

Председник Савета Факултета, проф. др Срђан Буквић, захвалио члановима Савета на сарадњи а 

новом сазиву пожелео успех у раду.  

  

 

 

Пошто је исцрпљен дневни ред, последња седница Савета Факултета у мандату 2012/2015 је 

окончана у 11,50 часова.   

 

 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  

ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Срђан Буквић 
 

 

 

 

Записник:  Лелица  Вуковић-Радош 

 

 

 


