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У складу са одредбама члана 8. Статута Друштва физичара Србије, на седници 
Управног одбора одржаној 29. маја 2014. године у Београду, усвојен је  

 

 
 

ПРАВИЛНИК О РАДУ ОДЕЉЕЊА ДФС 
ЗА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
(1) Одељење ДФС за Научна истраживања и високо образовање – НИВО (у даљем 

тексту Одељење) чине сви истраживачи, наставници и сарадници који се баве 
истраживањима или наставом у области физике на високошколским установама, 
институтима и сличним институцијама на територији Републике Србије. 

 
 

II ЦИЉЕВИ ОДЕЉЕЊА 
 

Члан 2. 
 

(1) Циљеви Одељења су:  
1) Унапређивање научних истраживања и наставе физике у високом образовању; 
2) Изражавање ставова и формирање предлога за побољшање услова за научна 
истраживања и наставу физике у Србији; 

3) Унапређење међународне научно-наставне сарадње са научницима из дијаспоре 
и колегама из иностранства. 

 
 

III ОРГАНИ ОДЕЉЕЊА 
 

Члан 3. 
 

(1) Органи Одељења су: 
1) Савет Одељења; 
2) Председник Одељења; 
3) Координациони одбор Одељења.  



 2

 
Савет Одељења 

Члан 4. 
 

(1) У раду Савета Одељења учествују делегати колективних чланова ДФС. Сваки 
колективни члан може делегирати до 10 представника у Савет (по једног у сваки 
Одсек Одељења). 

 
Члан 5. 

 
(1) Савет Одељења се бави следећим активностима: 

1) Предлаже Скупштини ДФС Председника Одељења; 
2) Усваја план рада и извештаје о раду Одељења; 
3) Може предложити Скупштини ДФС разрешење председника Одељења; 
4) Бира секретара Одељења и председнике Одсека; 
5) Предлаже Скупштини и Управном одбору ДФС доношење одлука из своје 

надлежности; 
6) Анализира и предлаже сарадњу са Комисијом за међународну сарадњу, 

Комисијом за дијаспору и Комисијом за наставне планове и програме у 
високом образовању у реализацији заједничких програма; 

7) Усваја предлоге стандарда, планова, програма и уџбенике за физику на 
факултетима и упућује их на усвајање надлежним телима; 

8) Анализира правилнике о изборима у наставна и научна звања, критеријуме за 
учешће на пројектима које финансира Република Србија и даје мишљење о 
њима;  

9) Разматра и друга питања која се директно или индиректно тичу положаја 
физике и физичара на свим нивоима образовања; 

10) Предлаже Скупштини и Управном одбору ДФС измене Статута ДФС. 
 
 

Члан 6. 
 

(1) Седнице Савета Одељења се одржавају најмање једном годишње.  
(2) Седнице Савета Одељења сазива и њима председава Председник Одељења. 

Седницама Савета Одељења могу да присуствују и чланови Одељења, али без 
права гласа. Седница Одељења се одржава и на захтев једне трећине чланова 
Савета или једне трећине Одсека у року од 30 дана од пријема захтева. 

(3) Савет Одељења пуноважно ради и усваја предлоге ако постоји кворум за рад, 
односно ако на њему учествује више од половине чланова Савета Одељења. 
Испуњеност овог услова проверава Координациони одбор Одељења. 

(4) Одлуке се доносе јавним гласањем, већином гласова свих присутних чланова 
Савета Одељења. Уколико предлог није добио надполовичан број гласова 
чланова Савета Одељења, чланови који нису присуствовали имају право да се 
eлектронски изјасне у року од 7 дана.  
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Председник Одељења 
Члан 7. 

 

(1) Председника Одељења бира Скупштина ДФС на предлог Савета Одељења или 
колективног члана ДФС на период од две године, при чему исто лице не може 
бити бирано на ову функцију више од два мандата узастопно. Председник 
Одељења je члан УО ДФС. 

 
Члан 8. 

 
(1) Председник Одељења обавља следеће послове:   

1) Сазива и председава Саветом Одељења; 
2) Руководи радом Координационог одбора Одељења; 
3) Учествује у раду Скупштине и УО ДФС; 
4) Сарађује са Председником ДФС у питањима везаним за рад Одељења; 
5) Сарађује са председницима Комисије за међународну сарадњу, Комисије за 

дијаспору и Комисије за наставне планове и програме у високом образовању; 
6) Представља Одељење код државних органа и других организација; 
7) Обавља и друге послове који су у вези са остваривањем циљева Одељења. 

 
Координациони одбор Одељења 

Члан 9. 
 

(1) Координациони одбор Одељења чине Председник Одељења, потпредседник, 
секретар и председници Одсека Одељења. 

(2) Потпредседника Одељења је претходни председник Одељења са периодом 
трајања мандата од две године. На образложени предлог изабраног председника 
или најмање три члана Координационог одбора Одељења, Савет Одељења може 
изабрати другог кандидата за потпредседника. 

(3) Секретара Одељења бира Савет Одељења на период од две године.  
(4) Седнице Координационог одбора Одељења се одржавају по потреби, а најмање 

једном годишње. 
(5) Одлуке се доносе јавним гласањем, већином гласова свих присутних чланова 

Координационог одбора Одељења. Уколико предлог није добио надполовичан 
број гласова чланова Координационог одбора Одељења, чланови који нису 
присуствовали имају право да се eлектронски изјасне у року од 7 дана.  
 

 
Члан 10. 

 
(1) Координациони одбор Одељења обавља следеће активности: 

1) Сарађује са Комисијом за међународну сарадњу, Комисијом за дијаспору и 
Комисијом за наставне планове и програме у високом образовању; 

2) Анализира стандарде, планове, програме и уџбенике за физику на факултетима; 
3) Анализира правилнике о изборима у наставна и научна звања, критеријуме за 

учешће на пројектима које финансира Република Србија и формира предлоге 
које упућује Савету Одељења и другим телима ДФС; 
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4) Усваја нацрте планова и извештаја о раду, и прати реализацију програма рада; 
5) Даје сагласност на активности Одсека које су од посебне важности за рад 

Одељења (конкурисање за пројекте, организација конференција и сл.); 
6) Суспендује председника Одсека уколико у периоду дужем од 6 месеци не обавља 

своју дужност; 
7) Даје предлоге за чланове Матичног одбора и комисије ресорног Министарства. 

 
Одсеци Одељења 

Члан 11. 
 

(1) Одељење има десет Одсека: 
1) Квантна и математичка физика, 
2) Физика језгра, елементарних честица и основних интеракција, 
3) Астрономија и астрофизика, 
4) Физика кондензоване материје и статистичка физика, 
5) Атомска и молекулска физика, 
6) Оптика и фотоника, 
7) Физика плазме и јонизованих гасова, 
8) Примењена и рачунарска физика, 
9) Енергија и заштита животне средине, 
10) Настава физике, историја и филозофија физике. 

(2) Називи и број Одсека се могу променити одлуком Савета Одељења. 
(3) Председника Одсека бира Савет Одељења на период од две године. Секретара 

Одсека бира Одсек на период од две године. Председник и секретар Одсека не 
могу бити поново бирани на те функције више од два мандата узастопно. 

(4) Чланови Одсека са правом гласа су делегати колективних чланова. Колективни 
чланови могу делегирати само једног члана Одсека са правом гласа. Члан Одсека 
без права гласа може постати сваки члан Одељења, на писмени захтев и уз 
обраложен предлог најмање два члана Одсека. Члан Одељења може бити члан 
само једног Одсека. 

(5) Седница Одсека одржава се по потреби, а најмање једном годишње. 
(6) Одлуке се доносе јавним гласањем, већином гласова свих присутних чланова 

Одсека. Уколико предлог није добио надполовичан број гласова чланова Одсека, 
чланови који нису присуствовали имају право да се eлектронски изјасне у року 
од 7 дана.  

 
Члан 12. 

 
(1) Рад Одељења и Одсека се финансира из средстава ДФС, наменских донација и 

пројеката. Одељење и Одсек могу имати свој подрачун, односно финансијску 
картицу у оквиру ДФС, и могу располагати оствареним средствима у складу са 
Статутом и Правилником о финансијском пословању ДФС.  

(2) Одељење, појединачни Одсеци или више Одсека заједнички могу организовати 
тематске конференције и сличне научно-наставне скупове.  

(3) Одељење као целина, и поједични Одсеци, могу конкурисати за пројекте из 
научних области којима се баве. 
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(4) Председник Одељења, у сарадњи са Председником ДФС и у складу са 
правилницима ДФС, одлучује о утрошку средстава Одељења. 

(5) Председници Одсека, уз одобрење Председника Одељења, одлучују, у сарадњи 
са Председником ДФС и у складу са правилницима ДФС, о утрошку средстава 
Одсека. 

 
Члан 13. 

 
(1) Одељење и Одсеци могу покренути иницијативу и додељивати награде за 

изузетна достигнућа из области физике којом се  баве. Процедура и правила о 
наградама ће бити уређена посебним правилницима и уз сагласнот тела и 
руководства ДФС. 

 
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 14. 

 
(1) Правилник о раду Одељења ДФС за научна истраживања и високо образовање 

усваја Управни одбор ДФС на предлог Координационог oдбора Одељења. 
 

Члан 15. 
 

(1) На сва питања која нису регулисана овим Правилником непосредно ће се 
примењивати одредбе Статута ДФС и Закона о удружењима („Службени лист 
Републике Србије“ број 51/2009). 

 
  Београд, 29. мај 2014. године      
 

Председник Управног одбора 
Друштва физичара Србије 

 
 

____________________________________ 
Др Александар Белић 


