Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Број: 970.
28. 12. 2017. године
Крагујевац
ЗАПИСНИК
Са IV седнице Савета Природно-математичког факултета у текућем мандатном
периоду, одржане дана 28. 12. 2017. године.
Од укупно 16 изабраних чланова Савета Факултета, седници је присуствовало 15
чланова Савета и то:
проф. др Зоран Матовић
проф. др Бобан Стојановић
проф. др Невена Ђукић
др Мирко Радуловић
др Саша Симић
др Татјана Томовић
др Владимир Марковић
др Дарко Ашанин
мр Љиљана-Вукићевић Ђорђевић
Владимир Димитријевић
Предраг Марковић
Александар Миленковић
Слободан Николић
Марко Петровић
Ђорђе Петровић

председник Савета

Институт за хемију

заменик председника

Институт за математику и информатику

члан

Институт за биологију и екологију

члан

Институт за физику

члан

Институт за физику

члан

Институт за математику и информатику

члан, представник ННВ-а Институт за физику
члан

Институт за хемију

члан

Катедра општеобразовних предмета

члан

Секретаријат

члан

Секретаријат

члан

Институт за математику и информатику

члан

студент хемије

члан

студент физике

члан

студент хемије

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,
проф. др Бранислав Поповић,
продекан за финансије и
секретарица Декана, Далиборка Јовановић,
економиста.
Савет Природно-математичког факултета једногласно је усвојио следећи:

ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.

Усвајање записника са претходне седнице,
Избор Декана Факултета у наредном мандатном периоду,
Извештај Декана Факултета који се односи на текући мандатни период,
Доношење Плана рада Факултета за 2018. годину,
Разно.
I

Записник под бројем 760. са седнице одржане дана 13. 10. 2017. године једногласно
је усвојен.
II
У оквиру ове тачке поведена је нешто краћа дискусија у којој су учествовали: проф.
др Срећко Трифуновић и Небојша Ђусић, дипл.прав. Након ове дискусиеј а, имајући у виду
одлуку Наставно-научног већа Природно-математичког факултета бр. 820/II-1 са седнице
одржане дана 08. 11. 2017. године којом је за кандидата за избор на функцију декана
Природно-математичког факултета евидентиран проф. др Срећко Трифуновић присутни
чланови Савета Факултета од стране самог кандидата упознати су са његовим програмом
рада.
На основу члана 137. став 1. Статута Факултета Савет Факултета је једногласно
донео следећу
Одлуку
II-1. Утврђује се кандидатска листа на којој је проф. др Срећко Трифуновић, редовни
професор у Институту за хемију, једини кандидат за избор на функцију Декана Факултета.
Сходно одредбама члана 135 и 138 Статута Факултета који се односе на поступак
спровођења тајног гласања за избор Декана Факултета, Савет Факултета је једногласно
донео следећу
Одлуку
II-2. Бира се комисија за спровођење тајног гласања за избор на функцију Декана
Факултета у следећем саставу:
1. Др Владимир Марковић,
2. Др Дарко Ашанин,
3. Слободан Николић, студент.
После тога приступило се тајном гласању за избор Декана Факултета и по његовом
завршетку изборна комисија је поднела извештај из кога је утврђено да је свих 15 чланова
Савета Факултета који су присуствовали седници гласало "ЗА".

На основу члана 63. став 1., тачка 2. Закона о високом образовању и члана 129. став
1., алинеја 2. и 135. став 1. Статута Природно-математичког факултета и на основу напред
изложених резултата спроведеног тајног гласања Савет Факултета је једногласно донео
следећу
Одлуку
II-3. Др Срећко Трифуновић, редовни професор у Институту за хемију бира се за
Декана Природно-математичког факултета у Крагујевцу на мандатни период у трајању од
три године.
Именовани ступа на дужност Декана почев од 29. 1. 2018. године.
Ову одлуку доставити привредном суду у Крагујевцу.
III
У оквиру ове тачке повела се дискусија у којој је учествоваo: проф. др Срећко
Трифуновић, проф. др Зоран Матовић и проф. др Марина Топузовић. Након ове дискусије,
а на основу достављеног Извештаја Декана Природно-математичког факултета у
Крагујевцу за период од 2015.-2017. године, бр. 01-970/1 од 21. 12. 2017. године, Савет
Факултета једногласно је донео следећу
Одлуку
III-1. Усваја се Извештај Декана Природно-математичког факултета у Крагујевцу за
период од 2015.- 2017. године, бр.01-970/1 од 21. 12. 2017. године.
Саставни део ове Одлуке је План из става 1 и налази се у прилогу.
IV
У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др Срећко
Трифуновић и проф. др Бранислав Поповић.Током дискусије Декан Факултета нагласио је
да ће бити одржан састанак са „Водоводом“ Крагујевац где је у плану сарадња Факултета и
истоимене фирме, а у вези са пројектом ХОРИЗОНТ. Такође је и навео да на сајту Факултета
не стоји назначено шта Факултет може да ради а, да не мора акредитовати. Продекан за
финансије истакао је да проф. др Марина Топузовић, продекан за наставу већ годинама ради
План рада за Факултет, као и овај за 2018. годину и да је све ушло у тај план. Такође је
нагласио да је у план ушла и реконструкција поткровља и да ће у току дана бити објављен
тендер. На крају је нагласио да ако Факултет добије спор против Високе техничке школе
струковних студија из Крагујевца, Факултет ће добити на простору. Након ове дискусије, а
на основу достављеног Плана рада Природно-математичког факултета у Крагујевцу за 2018.
годину, бр. 01-960/9 од 21. 12. 2017. године, Савет Факултета једногласно је донео следећу
Одлуку
IV-1. Усваја се план рада Природно-математичког факултета у Крагујевцу за 2018.
годину, бр. 01-960/1 од 21. 12. 2017. године.
Саставни део ове Одлуке је План из става 1 и налази се у прилогу.

V
У оквиру тачке разно није било дискусије.
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 26 минута.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА

Далиборка Јовановић

Проф.др Зоран Матовић

