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К р а г у ј е в а ц 

ЗАПИСНИК 

Са II седнице Савета Природно-математичког факултета у текућем мандатном 

периоду, одржане дана 05.05.2017. године. 

Од укупно 16 изабраних чланова Савета Факултета, седници је присуствовало  15 

чланова Савета и то: др Дарко Ашанин, Владимир Димитријевић, проф. др Невена 

Ђукић, др Владимир Марковић, Предраг Марковић, Милош Матић, асистент, проф. др 

Зоран Матовић, Александар Миленковић, асистент, Слободан Николић, студент, Ђорђе 

Петровић, студент, Марко Петровић, студент, др Мирко Радуловић, др Саша 

Симић,проф. др Бобан Стојановић, др Татјана Томовић. 

Пословодни орган: декан Факултета проф. др Срећко Трифуновић. 

Руководећи радници Факултета, као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: секретар Факултета - Небојша Ђусић, дипл. правник, проф. др  

Марина Топузовић, продекан за наставу, проф. др Драгослав Никезић, продекан за 

науку, шеф рачуноводства, Драгица Божиновски, дипл. Економиста, руководилац 

студентске службе, Биљана Пауновић, дипл.прав. и дактилограф, Бранкица Лекић, 

економски техничар. 

Савет Природно-математичког факултета  једногласно је усвојио следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Факултет 

2. Доношење Измена и допуна Статута Факултета 

3. Промена назива Универзитета у Крагујевцу 

4. Годишњи обрачун и финансијски извештај Факултета, 

5. Извештај о раду Факултета и План рада Факултета 

6. План јавних набавки, 

7. Текућа питања. 

I 

Записник под бројем 110 са седнице одржане дана 02.02.2016. године једногласно 

је усвојен. 

II 

Поводом ове тачке  Небојша Ђусић, дипл.прав., детаљније је објаснио предлог 

Измена и допуна Статута Факултета. 

На основу објашњења секретара Факултета и на основу члана 53. став  1. тачка 

1.)  Закона о високом образовању и члана 129 став 1. алинеја 1 Статута Факултета , Савет 

Факултета је једногласно донео следећу 



О д л у к у 

II-1. Доносе се Измене и допуне Статута Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу. 

Саставни део ове одлуке су Измене и допуне из става 1 ове одлуке и налазе се у 

прилогу. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

III 

У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др Срећко 

Трифуновић и др Саша Симић. Наиме, др Саша Симић упутио је примедбу  да је 

материјал непотпун. После ове дискусије, а на основу члана 129 Статута Факултета по 

покренутој иницијативи Сената Универзитета у Крагујевцу бр. III-01-267/25 од 

30.03.2017. године, Савет Факултета једногласно је донео следећу 

О д л у к у 

III-1. Прихвата се иницијатива Сената Универзитета у Крагујевцу бр.III-01-

267/25 од 30.03.2017. године и даје позитивно мишљење за промену назива 

Универзитета у Крагујевцу у назив: Универзитет Централне Србије. 

Ову Одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 

IV 

У оквиру ове тачке поведена је шира дискусија у којој су учествовали: Драгица 

Божиновски, Ђорђе Петровић, Владимир Димитријевић, проф. др Бобан Стојановић и 

проф. др Срећко Трифуновић. Након ове дискусије, а на основу Извештаја по годишњем 

обрачуну за 2016. годину, са финансијским извештајем, образложеним од стране 

Драгице Божиновски, шефа рачуноводства,  Савет Факултета је једногласно донео 

следеће 

О д л у к е 

IV-1. Усваја се годишњи обрачун Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу за 2016. годину. 

Саставни део ове одлуке је годишњи обрачун из става 1 и налази се у прилогу. 

IV-1. Усваја се финансијски извештај Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу за 2016. годину. 

Саставни део ове одлуке је финансијски извештај из става 1 и налази се у прилогу. 

V 

У оквиру ове тачке повела се дискусија у којој је учествоваo: проф. др Срећко 

Трифуновић, др Мирко Радуловић и Владимир Димитријевић. Након ове дискусије, а на 

основу достављеног Плана рада Природно-математичког факултета у Крагујевцу за 

2017. годину, бр. 01-1110/16 од 14.12.2016. године, Савет Факултета једногласно је 

донео следећу 



О д л у к у  

V-1. Усваја се план рада Природно-математичког факултета у Крагујевцу за 2017. 

годину, бр.1110/16 од 14.12.2016. године. 

Саставни део ове Одлуке је План из става 1 и налази се у прилогу. 

На основу Извештаја Декана о раду Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 01-140/11 од 20.02.2017. године и Савет Факултета једногласно је донео 

следећу 

О д л у к у 

V-2. Усваја се Извештај о раду Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

за 2016. годину, бр.01-140/11 од 20.02.2017. године. 

Саставни део ове Одлуке је Извештај из става 1 и налази се у прилогу. 

VI 

У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: Владимир 

Димитријевић, Драгица Божиновски и др Мирко Радуловић. Након ове дискусије а, на 

основу члана 129 Статута Факултета, Савет Факултета једногласно је донео следећу 

О д л у к у 

VI-1. Усваја се Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2017. годину. 

Саставни део ове Одлуке је Извештај из става 1 и налази се у прилогу. 

VII 

У оквиру ове тачке повела се дискусија у којој су учествовали: Марко Петровић, 

студент, Слободан Николић, студент, Ђорђе Петровић, студент и проф.др Зоран 

Матовић. Наиме проф.др Зоран Матовић похвалио је организацију Приматијаде о чему 

су дискутовали и студенти. Такође  и Марко Петровић, студент је имао сугестију на 

спољни зид зграде Факултета а, у вези са графитима. О,томе су дискутовали и Декан 

Факултета, проф. др Срећко Трифуновић и Владимир Димитријевић, шеф техничке 

службе. 

Седница Савета Факултета закључена је у 12 часова и 03 минута. 

 

 

 

 

ЗАПИСНИЧАР 

 

 

Бранкица Лекић 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА 

 

 

Проф.др Зоран Матовић 

 


