
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 250 

17. 6. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

ЗАПИСНИК 

Са IV седнице Савета Природно-математичког факултета у текућем мандатном 

периоду, одржане дана 17. 6. 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 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.  Избор Декана Факултета 

3. Текућа питања. 

I 

Записник под бројем 160 са седнице одржане дана 15. 5. 2020. године једногласно 

је усвојен. 

II 

У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: проф. 

др Срећко Трифуновић и Небојша Ђусић, дипл.прав. Након ове дискусије а, имајући у 

виду одлуку Наставно-научног већа Природно-математичког факултета бр. 200/II-3 са 

седнице одржане дана 10. 6. 2020. године којом је за кандидата за избор на функцију 

декана Природно-математичког факултета евидентирана проф. др Марија Станић  

присутни чланови Савета Факултета су приступили процедури избора Декана 

Факултета. 

На основу члана 155 став 1 Статута Факултета Савет Факултета је једногласно 

донео следећу 

О д л у к у 

II-1. Утврђује се листа кандидата на којој је проф. др Марија Станић, редовни 

професор у Институту за математику и информатику,  једини кандидат за избор на 

функцију Декана Факултета. 



Сходно одредбама члана 153 и 156 Статута Факултета који се односе на поступак 

спровођења тајног гласања за избор декана Факултета, Савет Факултета је једногласно 

донео следећу  

О д л у к у 

II-2. Бира се комисија за спровођење тајног гласања за избор на функцију Декана 

Факултета у следећем саставу: 

1. Др Виолета Петровић, ванредни професор 

2. Др Радосав Ђорђевић, ванредни професор 

3. Ђорђе Петровић, 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 од 15 

присутних чланова Савета Факултета 11 чланова Савета Факултета гласало "ЗА" 

кандидата са утврђене листе, 2 гласа су била „ПРОТИВ“, док су 2 гласа била 

„НЕВАЖЕЋА“.  

На основу члана 63 став 1, тачка 2) Закона о високом образовању и члана 147 став 

1, тачка 2) и 153 став 1 Статута Природно-математичког факултета и на основу напред 

изложених резултата спроведеног тајног гласања Савет Факултета је донео следећу 

О д л у к у 

II-3. Др Марија Станић, редовни професор у Институту за математику и 

информатику бира се за Декана Природно-математичког факултета на мандатни период 

у трајању од три године. 

Именована ступа на дужност Декана Факултета почев од 1. 10. 2020. године, а 

мандатни период јој истиче 30. 9. 2023. године. 

* * *  

На основу члана 63 став 1 тачка 2) Закона о високом образовању и члана 147 став 

1 алинеја 2, и 161 алинеја 4 Статута Природно-математичког факултета, Савет 

Факултета је једногласно донео следећу 

О д л у к у 

II-4. Др Срећко Трифуновић, редовни професор у Институту за хемију разрешава 

се дужности Декана Природно-математичког факултета у Крагујевцу закључно са 30. 9. 

2020. године, због одласка у старосну пензију, по сили закона. 

Ову одлуку доставити надлежном регистарском суду у Крагујевцу. 

III 

Под овом тачком није било никакве дискусије. 

Седница Савета Факултета закључена је у 14 часова и 16 минута. 

 

 

ЗАПИСНИЧАР 

 

Далиборка Јовановић 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА 

 

Проф.др Марина Топузовић 

 


