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21. 9. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

ЗАПИСНИК 

Са V седнице Савета Природно-математичког факултета у текућем мандатном 

периоду, одржане дана 21. 9. 2020. године са почетком у 12 часова. 

Од укупно 21 изабраног члана Савета Факултета, у тренутку отварања седнице је 

присуствовало 13 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, проф. Др Виолета Петровић, 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,  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 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета Факултета, 

2. Доношење одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Правилника о 

систематизацији послова и радних задатака Факултета, 

3. Текућа питања. 

I 

Записник под бројем 250 са седнице одржане дана 17. 6. 2020. године једногласно је 

усвојен. 

II 

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

Измена и допуна Правилника о систематизацији, послова и радних задатака Факултета. 

На основу објашњења секретара Факултета, Измена и допуна правилника о 

систематизацији послова и радних задатака Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 416 од 11. 9. 2020. године, Дописа Синдикату Природно-математичког 

факултета бр. 10/287 од 14. 9. 2020., дописа Декану председника Синдиката Природно-

математичког факултета бр. 01-10/302 од 18. 9. 2020. године и члана 32. Закона о 

запосленима у јавним службама, члана 61. став 1. и члана 63. став 1. тачка 14) и став 3. 

Закона о високом образовању и члана 147 став 1. алинеја 14 Статута Факултета, Савет 

Факултета је једногласно донео следећу 



О д л у к у 

II-1. Даје се сагласност за доношење Измена и допуна Правилника о 

систематизацији послова и радних задатака Природно-математичког Факултета у 

Крагујевцу у складу са предложеним текстом Декана Факултета број 416 од 11. 9. 2020. 

године. 

Саставни део ове одлуке је предложени текст Правилника из става 1 ове одлуке и 

налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Декану Факултета у Крагујевцу у циљу доношења Измена и 

допуна Правилника о систематизацији послова и радних задатака Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу . 

III 

На основу захтева Декана Факултета проф. Др Срећка Трифуновића, бр. 01-10/303 

од 21. 9. 2020. године и на основу члана 175 тачка 2) и 7) Закона о раду Републике Србије, 

члана 19 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, члана 61 став 1, 63 став 1, тачка 

14). члана 89 став 4 и 93 став 1 Закона о високом образовању, члана 107 став 1 и 4, 109 став 

1 и 147 став 1, алинеја 14 Статута Факултета и члана 97 тачка 2) и 7) Правилника о раду 

Факултета, Савет Факултета једногласно је донео следећу 

О д л у к у 

III-1. Др Срећку Трифуновићу, декану Факултета и редовном професору у 

Институту за хемију Факултета престаје радни однос на Природно-математичком 

факултету у Крагујевцу дана 30. септембра 2020. године по сили закона, због одласка у 

старосну пензију. 

Именованом припадају сва права по основу радног односа на Природно-

математичком факултету у Крагујевцу закључно са 30. септембром 2020. године. 

Обавезује се служби рачуноводства Факултета да врши обрачун и исплату зараде 

именованом закључно са 30. септембром 2020. године. 

Под овом тачком поведена је и дискусија у којој су усчествовали: проф. др Срећко 

Трифуновић, проф. др Александар Остојић, проф. др Милан Ковачевић, проф. др Марија 

Станић и др Мирко Радуловић. Дискусија се односила на рок за предају пројеката као и 

почетак реализације истих. Такође је продекан за финансије проф. др Марија Станић 

обавестила присутне чланове да су пристигла средстав за ДМТ 2 и да ће бити расподеле 

наредне седмице. 

Седница Савета Факултета закључена је у 12 часова и 25 минута. 

 

 

ЗАПИСНИЧАР 

 

Далиборка Јовановић 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА 

 

Проф.др Марина Топузовић 

 


