Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 90
7. 2. 2020. године
Крагујевац

ЗАПИСНИК
Са II седнице Савета Природно-математичког факултета у текућем мандатном
периоду, одржане дана 7. 2. 2020. године.
Од укупно 15 изабраних чланова 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, Драгана Предојевић, Мирослав
Радуловић, др Мирко Радуловић, др Снежана Станић и др Марина Топузовић.
Са малим закашњењем седници су приступили и : проф. др Виолета Петровић и
Ђорђе Петровић, тако да је укупан број чланова Савета био 15.
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, Владимир
Димитријевић, шеф техничко-информатичке службе, 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 уз допуну уз једну тачку усвојио
следећи

ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.

Усвајање записника са претходне седнице Савета Факултета
Доношење Измена и допуна Статута Факултета
Доношење одлуке о висини школарине
План јавних набавки,
Текућа питања.
I

Записник под бројем 180 са седнице одржане дана 12.04.2019. године једногласно
је усвојен.
II
У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој је учествовао: Небојша Ђусић,
дипл.прав. Након ове дискусије, а на основу члана 63. став 1. тачка 1) Закона о високом
образовању, Савет Природно-математичког Факултета у Крагујевцу је једногласно
донео следећу

Одлуку
II-1. Доносе се Измене и допуне Статута Природно-математичког факултета у
Крагујевцу.
Саставни део ове Одлуке је Статут из става 1 и налази се у прилогу.
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања сагласности.
* * *
ΙΙ-2. Овлашћује се Небојша Ђусић, секретар Факултета да сачини пречишћени
текст Статута Факултета по добијању сагласности надлежног органа Универзитета.
III
Ηа основу Одлуке Наставно-научног већа бр. 80/XV-2 од 29.01.2020. године,
Савет Факултета је једногласно донео следећу
Одлуку
III-1. Одређује се висина школарине за школску 2020/2021. годину и то у
следећем износу:
•
•
•

72.000,00 динара за основне студије,
96.000,00 динара за мастер aкадемске студије,
120.000,00 динара за докторске академске студије.
* * *

III-2. Одређује се висина школарине за школску 2020/2021. годину за стране
студенте и то у следећем износу:
•
•
•

1. 2.500 € за основне студије,
2. 3.000 € за мастер aкадемске студије,
3. 3.000 € за докторске академске студије.
IV

У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој je учествоваo: Владимир
Димитријевић и проф. др Марија Станић. Након ове дискусије а, на основу члана 129
Статута Факултета, Савет Факултета једногласно је донео следећу
Одлуку
IV-1. Усваја се План јавних набавки за 2020. годину.
Саставни део ове Одлуке је Извештај из става 1 и налази се у прилогу.

V
У оквиру ове тачке повела се дискусија у којој су учествовали: Небојша Ђусић,
дипл.прав., проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Александар Остојић и проф. др
Милан Ковачевић. Истакнуто је да је предат материјал за акредитацију Министарству
просвете, науке и технолошког развоја, као и документацију за санацију поткровља
Природно-математичког факултета. На крају је Декан Факултета истакао да се на некој
од наредних седница Савета уврсти у Дневни ред и тачка која ће се тицати поктерања
избора Декана у наредном мандатном периоду.
* * *
Седница Савета Факултета закључена је у 11 часова и 15 минута.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА

Далиборка Јовановић

Проф.др Марина Топузовић

