ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 73. седнице Наставно-научног већа (у даљем тексту ННВ) Факултета медицинских
наука у Крагујевцу одржане дана 19.09. 2018. године у 13,30 часова у Амфитеатру
Факултета.
Седници је присуствовало 64 чланова ННВ.
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање извода из записника са претходне седнице
2. Усаглашавање Статута Факултета
3. Одлука о предлогу члана и заменика члана Комисије за утврђивање реда
првенстава за доделу кредита и давање станова у закуп – Стамбене комисије
Пре усвајања дневног реда проф. др Драган Миловановић је предложио одлагање
седнице ННВ из формалних разлога, односно позив за седницу и материјал није
достављен у року предвиђеним Пословником о раду ННВ (најкасније пет дана пре
одржавања седнице) већ у краћем, а све због важности питања о којима треба
разматрати на седници.
Председавајући Већа проф. др Предраг Чановић је рекао да је седница заказана у
краћем року зато што је Комисија за преглед и проверу усаглашености статута
факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу имала примедбе на Статут Факултета и
дала рок до 21.09. 2018. да се изврши усаглашавање Статута Факултета.
Приступило се гласању:
За одржавање седнице ННВ гласало је 52 члана.
Против одржавања седнице ННВ гласало је 5 чланова.
Уздржаних је било 4.
Након гласања седницу су напустили проф. др Драган Миловановић, проф. др
Слободан Милисављевић, проф. др Дејан Баскић, доц. др Маја Саздановић и доц. др
Срђан Стефановић.
ТАЧКА 1.
Усвајање извода из записника са претходне седнице
ННВ је једногласно усвојило извод из записника са претходне седнице.
ТАЧКА 2.
Усаглашавање Статута Факултета
У вези са овом тачком дневног реда продекан проф. др Иван Јовановић је рекао да је
Савет Факултета медицинских наука у Крагујевцу, на седници одржаној дана 05.06.
2018. године донео, а на предлог Наставно-научног већа, Статут који је упућен
Универзитету ради давања сагласности.
Дописом Универзитета бр. I-01-840 од 13.09. 2018. године, достављене су примедбе
Комисије за преглед и проверу усаглашености статута факултета у саставу
Универзитета у коме су наведене одређене примедбе на текст Статута.
Проф. др Иван Јовановић је образложио сваки члан Статута посебно на који је
стављена примедба.
У дискусији су учествовали проф. др Јасмина Кнежевић, проф. др Гордана
Радосављевић, проф. др Милован Матовић, проф. др Владимир Јаковљевић, проф. др
Небојша Арсенијевић и проф. др Иван Јовановић.
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ННВ је једногласно донело Одлуку о усаглашавању одредби Статута Факултета
медицинских наука у Крагујевцу бр. 01-6819/2 од 05.06. 2018. године са примедбама
Комисије за преглед и проверу усаглашености статута факултета у саставу
Универзитета у Крагујевцу.
ТАЧКА 3.
Одлука о предлогу члана и заменика члана Комисије за утврђивање реда
првенстава за доделу кредита и давање станова у закуп – Стамбене комисије
У вези са овом тачком дневног реда председавајући Већа проф. др Предраг Чановић је
рекао да је Управни одбор фондације Универзитета у Крагујевцу доставио допис којим
ННВ Факултета треба да предложи члана и заменика члана Стамбене комисије и то из
реда редовних професора који нису у сукобу интереса у вези са одлучивањем о
условима, критеријумима и начину доделе и расподеле станова.
ННВ је једногласно донело Одлуку о предлогу члана и заменика члана Комисије за
утврђивање реда првенства за доделу кредита и давање станова у закуп – Стамбене
комисије Универзитета у Крагујевцу и то:
1. Проф. др Марина Петровић, члан
2. Проф. др Ирена Танасковић, заменик члана
Председавајући Већа проф. др Предраг Чановић је предложио допуну дневног реда, јер
јее проф. др Јанко Ђурић поднео оставку не само на функцију председника Савета
Факултета већ и на место члана Савета. Како би Савет могао да функционише,
потребно је на овој седници изабрати члана Савета.
ННВ је једногласно прихватило допуну дневног реда.
ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА
ТАЧКА 4.
Избор члана Савета Факултета
Доц. др Невена Јеремић је за члана Савета предложила доц. др Владимира Живковића.
ННВ је једногласно донело Одлуку о избору доц. др Владимира Живковића за члана
Савета Факултета.

Седница је завршена у 14,15 часова.

Записничар,
Милица Вушуровић

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА
проф. др Предраг Чановић
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