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К р а г у ј е в а ц 

ЗАПИСНИК 

Са III седнице Савета Природно-математичког факултета у текућем мандатном 

периоду, одржане дана 15. 5. 2020. године. 

Од укупно 21-ог члана Савета Факултета, седници је присуствовало  15 чланова 

Савета и то: Предраг Арсенијевић, др Бојана Боровићанин, Јовица Бранковић, студент, 

др Ненад Вуковић, др Аница Глођовић, др Радосав Ђорђевић, Далиборка Јовановић, 

Јелена Јовановић, др Виолета Петровић, Ђорђе Петровић, студент, Драгана Предојевић, 

Мирослав Радуловић, др Мирко Радуловић, др Снежана Станић и др Марина Топузовић. 

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 

Александар Остојић, продекан за наставу, проф. др Марија Станић, продекан за 

финансије, проф. др Милан Ковачевић, продекан за науку, дипл. ецц Драгица 

Божиновски, шеф рачуноводства и Далиборка Јовановић, економиста.  

Савет Природно-математичког факултета   је једногласно усвојио следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Факултета 

2. Покретање поступка за избор Декана Факултета 

3. Усвајање извештаја о раду Факултета 

4. Усвајање годишњег обрачуна и финансијског извештаја Факултета 

5. Текућа питања. 

I 

Записник под бројем 90 са седнице одржане дана 7. 2. 2020. године једногласно 

је усвојен. 

II 

На основу члана 161 алинеја 1 и 4 Статута Факултета, по поднетом захтеву проф. 

др Срећка Трифуновића, Декана Факултета, бр. 01-160/1 од 11.05.2020. године, Савет 

Факултета на седници одржаној 15. 5. 2020. године, донео је једногласно следећу 

О д л у к у 

II-1. Покреће се поступак за избор Декана Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, у мандатном периоду почев од 1. 10. 2020. до 30. 9. 2023. године. 



Задужују се организационе јединице Факултета да у складу са чланом 153 

Статута Факултета спроведу поступак евидентирања кандидата за избор Декана 

Факултета. 

Одређује се да рок за евидентирање кандидата за избор поводом покренутог 

посупка из става 1 ове одлуке траје најдуже до 15.06.2020. године. 

III 

На основу достављеног Извештаја Декана о раду Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу бр. 01-120/27 од 16. 2. 2020. године и Одлуке Наставно-научног 

већа бр. 120/XXII-1. од 26. 2. 2020. године и бр. 120/XXII-2 од 26. 2. 2020. године, Савет 

Факултета једногласно је донео следеће 

О д л у к е 

III-1. Усваја се Извештај о раду Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

за 2019. годину. 

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

* * *  

III-2. Усваја се План рада Природно-математичког факултета у Крагујевцу за 

2020. годину. 

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

IV 

На основу Извештаја по годишњем обрачуну за 2019. годину, са финансијским 

извештајем и финансијским планом, образложеним од стране Драгице Божиновски, 

шефа рачуноводства, као и Декана и продекана Факултета,  Савет Факултета је 

једногласно донео следеће 

О д л у к е 

 

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

Крагујевцу за 2019. годину. 

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

* * *  

IV-2. Усваја се финансијски извештај Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу за 2019. годину. 

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



* * *  

IV-3. Усваја се финансијски план Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу за 2020. годину. 

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

V 

У оквиру тачке разно поведена је нешто шира дискусија у којој су учествовали: 

проф.др Срећко Трифуновић, проф. др Марија Станић, проф. др Милан Ковачевић, 

проф. др Александар Остојић и проф. др Ненад Вуковић. Наглашено је да се ради у 

складу са препорукама Владе Републике Србије и кризног штаба, а у вези са ванредним 

мерама услед пандемије вирусом КОВИД 19. Такође је истакнуто да је препорука 

министра просвете, науке и технолошког развоја да се може кренути са школском 

годином после 01.10.2020. године, због увођења ванредног стања. Даље, због настале 

ситуације дипломе ће бити подељене сукцесивно, тј.како ко долази. Такође ће се и 

јубиларне награде сукцесивно делити и то почевши од краја јуна. Термини за полагање 

пријемних испита ће бити усвојени наредне среде на седници Наставно-научног већа. 

Јулски испитни рок ће бити завршен 17.07.2020. године. Пријаве за упис вршиће се од 

24.06.2020. до 26.06.2020. године. Такође,на крају је истакнуто да се сви кандидати 

пријаве on line уколико су у могућности. 

* * *  

Седница Савета закључена је у 11 часова и 37 минута. 

 

 

 

ЗАПИСНИЧАР 

 

Далиборка Јовановић 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА 

 

Проф.др Марина Топузовић 

 


