ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И ПЛАН РАЗВОЈА
Факултета за физичку хемију (Факултета)
у шк. 2018/2019. години

1. План рада на пољу финансијско-материјалног пословања
-Припремити и усвојити (Савет Факултета) Финансијски извештај по завршном рачуну
за буџетску 2018. годину;
-Припремити и усвојити (Савет Факултета) Извештај о попису новчаних средстава,
обавеза и потраживања и Извештај Комисије о попису основних средстава за
буџетску 2018. годину;
-Припремити, усвојити (Савет Факултета) и спровести Финансијски план и План
набавки за буџетску 2019. годину;
- до почетка фебруара 2018. године припремити предлог (ННВ), усвојити (Савет) и
упутити Сенату УБ предлог уписних квота и школарина за самофинансирајуће
студенте на свим нивоима студија за шк. 2019/2020;
-Припремити Ценовник за студије и друге надокнаде везано за образовну делатност за
шк. 2019/2020 и исти усвојити на седници Савета Факултета;
- реализовати набавку савременог FTIR спектрометра са ATR модулом за потребе
наставе на већем броју курсева и научно-истраживачког рада (у највећој мери
сопственим средствима) ;
- реализоваи набавку апарата за ултрачисту воду за потребе научно-истраживачког
рада и наставе;
- обавити сервис са поправком-заменом делова УВ-Вис спектрофотометра CINTRA
10e у студентској вежбаоници за Молекулску спектрохемију бр. 350 како би се апарат
вратио у функцију (дужи низ година је ван функције) ;
-набавити нови сервер за Факултет (због проблема са старим) и обновити део
рачунарске опреме за наставу;
- набавити четвороседне клупе за ходнике (4-5 комада), испред студентских
вежбаоница;
- замена проблематичних/дотрајалих прозора новим, првенствено у ходницима;
- набавка опреме за практичну наставу на курсевима из области Биофизичке хемије
(инкубатори за ћелијске културе и пратећа опрема) и Електрохемије (циклатор,
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мултиметар,..), УВ-Вис спектрофотометра за курс Увод у лабораторијски рад и друге
курсеве који се изводе у лаб. 276;
- набавка делова за формирање апаратуре за ЛИБС, за практичну наставу на курсу
Атомска спектрохемија;
- набавке разног потрошног материјала, хемикалија, ситне опреме (pH-метри, магнетне
мешалице, термостати..) за све курсеве према исказаним потребама;
-набавка савремених носећих колица за средства за рад које користе спремачице (по 1
ком за сваки спрат) ;
-наставити реновирање (молерај, хобловање паркета…) преосталих просторија и
обнову намештаја на факултету (неки од приоритета су набавка великих плакара за
документацију за Правну службу и Службу рачуноводства);
- наставити судским путем решавање проблема наплате потраживања (дуга за
режијске трошкове) од привредног друштва ‘Институт за општу и физичку хемију'
а.д. (ИОФХ) који користи део простора Факултета на основу Уговора са Факултетом
потписаним 2007. године и не плаћа своје режијске трошкове већ дуги временски
период (осим при наплати принудним- судским путем);
- организовање штампања уџбеника чији су аутори наставници/сарадници Факултета и
издавач Факултет и њихове продаје у књижари;
- финансијски и организационо помоћи одлазак студената Факултета на стручну праксу
у иностранству (нпр. преко организације IAESTE) и земљи, на студентска научноспортска такмичења (Приматијада, Универзитетска спортска лига) и др.

2. План рада на пољу организације, квалитета и информисања
-Нови Статут Факултета (који је усаглашен са новим Статутом Универзитета у
Београду и новим Законом о високом образовању), усвојен на седници Савета
Факултета 12. јуна 2018., доставити Универзитету на давање сагласности и извршити
потребне измене које буде сугерисао Статутарни одбор Универзитета у Београду;
- На седници Наставно-научног већа почетком школске 2018/2019.г. именовати сталне
Комисије факултета за период 2018/20192020/2021. година;
- током 2019. год. организовати и реализовати поступак реконструкције напајања
електроинсталација и електроопреме на Факултету која је застарела (1. фаза), који
подразумева замену свих старих разводних ормана (главних и помоћних) новим
орманима; радови ће бити спроведени према пројекту стручног лица од стране
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одабраног извођача у поступку јавне набавке (планирано да се ови радови финансирају
сопственим средствима) ;
- у области безбедности и здравља на раду организовати и реализовати у првој
половини 2019. године офталмолошки преглед за све запослене;
- радити на спровођењу/реализацији конкретних мера из Плана интегритета
Факултета за период 2016-2019 (израђеног на основу модела који је сачинила Агенција
за борбу против корупције);
- организовати осигурање студената (од несрећних случајева, повреда, болести) у шк.
2018/2019. преко Уговора са изабраним осигуравајућим друштвом;
- током шк. 2018/2019. завршити и усвојити (предлогНаставно-научно веће,
усвајањеСавет) Правилник о радној дисциплини и правилима понашања запослених на
Факултету, у циљу побољшања квалитета рада на Факултету, а у складу са захтевима
из Плана интегритета Факултета по задатим смерницама Агенције за борбу против
корупције;
- извршити одношења хемијског, електричног, електронског и другог отпада из
простора и дворишта Факултета, према потреби;
- наставак унапређивања сајта Факултета (стране на српском и на енглеском језику),
посебно у области презентовања научних резултата/публикација наставника, сарадника
и и истраживача Факултета;
- континуирана сарадња са Ректоратом и редовне активности представника Факултета у
телима Универзитета у Београду (Сенат, Савет, Веће научних области природноматематичких наука, Веће групације природно-математичких наука, комисије) и телима
МПНТР (Матични научни одбор за хемију) ;
- рекламирање Факултета, његових наставних програма (сајмови образовања, интернет
портали и други медији, презентације у средњим школама у већем броју градова у
Србији).

3. План рада на пољу наставе, науке и докторских студија
-Израдити и усвојити Календар наставе за шк. 2018/2019. годину, израдити распореде
наставе и испита за шк. 2018-2019. годину, организовати наставу на свим нивоима
студија;
- организовати свечани Пријем нових студената основних академских студија;
-организовати доделе диплома за студенте који су завршили специјалистичке струковне
студије Форензика;
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-организовати прославу Дана факултета (15 мај);
- организовати и спровести упис студената на основне, мастер, специјалистичке и
докторске студије;
- организовати и реализовати припремну наставу за средњошколце за полагање
пријемног испита на Факултету
- извршити анкетирања студената у циљу унапређења наставе и спровођења
процедуре самовредновања;
-израдити и усвојити током шк. 2018/2019. на седници Наставно-научног већа
Правилник о полагању испита и оцењивању на испитима има Факултета (на изради ће
радити продеканi за наставу и докторске студије);
- наставити активности на пољу мобилности студената, наставног и ненаставног
особља, пре свега кроз Erasmus пројекте, у оквиру Универзитета у Београду;
-наставити активности на пољу ширења научне мисли и популаризације Физичке хемије
и сродних природних наука кроз научно-популарна предавања и различите
манифестације популарног карактера (Фестивали науке, Наука око нас 10,
манифестације у оквиру европског пројекта пројекат Ноћ истраживача чији је Факултет
учесник и др.).
-подстицати аплицирање запослених Факултета за различите домаће и међународне
научне, стручне и образовне пројекте;
-подстицати сарадњу факултета са сродним факултетима, институтима, центрима
изврсности, истраживачким центрима, лабораторијама у иностранству;
-подстицати сарадњу факултета са домаћом и страном привредом и компанијама;
- организовати научна предавања, семинаре и научне скупове из области физичке
хемије;
- наставити активности везане за рад Центра за научно-истраживачки рад студената.

Проф. др Гордана Ћирић-Марјановић
декан
Универзитет у БеоградуФакултет за физичку хемију
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