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Поштоване колеге, 

 

У складу са Статутом Пољопривредног факултета у Новом Саду и Одлуком Савета 

факултета 1000/0102 број: 990/3 од 27.10.2020. године, на седници Комисије за 

спровођење избора Декана одржаној дана 17.11.2020. године у 12.00 часова, спроведен је 

поступак утврђивања листе пријављених кандидата за избор декана Пољопривредног 

факултета у Новом Саду.  

Пријаву је поднео један кандидат:  Проф. др Недељко Тица 

Комисија је констатовала да је кандидат приложио сву неопходну документацију и да 

испуњава прописане услове. 

Молимо Вас да у складу са Одлуком Савета спроведете изјашњавање катедре о 

иницијалном предлогу за избор декана. Чланови катедре се изјашњавају тајним гласањем, 

заокруживањем једног од понуђених одговора (за или против). Уколико је кандидат 

добио потребну већину гласова према пословнику о раду катедре сматра се утврђеним 

иницијалним предлогом катедре за избор декана. 

Комисија је утврдила редослед одржавања седница. Редослед одржавања седница катедри 

одређен је методом случајног одабира према следећем распореду:  

 

24.11.2020. године 

Катедра за ратарство и повртарство  - П1 

Катедра за сточарство – П1 

Катедра за економику пољопривреде – Клуб наставника 

Катедра за пољопривредну технику– Клуб наставника 

 

25.11.2020. године 

Катедра за пејзажну архитектуру и хортикултуру - П1 

Катедра за воћарство и виноградарство - П1 

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику – Клуб наставника 

Катедра за фитомедицину и заштиту животне средине – Клуб 

наставника 



 

 

 

26.11.2020. године 

Катедра за ветеринарску медицину- П1 

Катедра за уређење вода– Клуб наставника 

 

 

Место одржавања седница катедри, због поштовања мера услед епидемиолошке 

ситуације, је назначено поред назива катедре. О тачном времену одржавања седнице 

катедре благовремено обавестите Комисију за спровођење избора декана, како би чланови 

Комисије, у складу са чл. 35. и чл. 37.став 2.  Статута, могли да донесу гласачке листове и 

присуствују раду седнице. Потребно је да шефови катедри чије место одржавања седнице 

је одређено у истој сали на исти дан усагласе време одржавања тако да размак између 

одржавања две седнице мора бити минимално два часа у оквиру радног времена од 7 до 15 

часова. 

Утврђени иницијални предлог катедре за декана доставити Комисији истог дана 

непосредно након одржаног гласања. 

Молимо Вас да нам доставите Пословник о раду катедре и списак чланова катедре до 

19.11.2020.године до 12.00 часова путем електронске поште на адресу председника 

Комисије milos.beukovic@stocarstvo.edu.rs. 

У прилогу Вам достављамо програм рада са пратећом биографијама. Молимо Вас да исти 

проследите свим члановима катедри у складу са Пословником о раду катедре. 

Такође Вам достављамо и предлог форме записника са гласања. Гласачке листове ће у 

заказаном термину седнице катедре донети чланови Комисије за спровођење избора 

Декана. За потребе спровођења поступка гласања потребно је да Катедра одреди чланове 

комисије за бројање из реда чланова катедре. Кутију за спровођење поступка гласања 

потребно је да секретари катедри преузму у архиви факултета пре одржавања седнице. 

Молимо да закажете седницу катедре према датуму који је утврђен од стране Комисије за 

спровођење избора декана и да о времену одржавања седнице обавестите Комисију до 

петка 20.11.2020. године до 10.00 часова путем електронске поште на адресу председника 

Комисије milos.beukovic@stocarstvo.edu.rs.  

 

 

Председник 

Комисије за спровођење избора Декана 

 

Проф. др Милош Беуковић, с.р. 
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    Универзитет у Новом Саду 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

     Катедра за ____________________________________ 

                 Дана: ____________________ 

З А П И С Н И К 

Са гласања о иницијалном предлогу кандидата за избор декана 

 

На седници Катедре___________________________________________________________________,  одржане 

дана __________11.2020.  године, спроведен је поступак изјашњавања о иницијалном предлогу кандидата 

катедре за избор декана Пољопривредног факултета Нови Сад. 

 

Укупан број чланова Катедре:  ________ 

На седници присутно:               ________ 

 

Катедра доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова/већином присутних чланова 

Резултат гласања: 

Кандидат /једини пријављен по позиву/:проф.др Недељко Тица 

Гласало:                                                 ____________ 

Није гласало:                                         ____________ 

Гласачких листића  ЗА                         ____________ 

Гласачких листића ПРОТИВ               ____________ 

Неважећих листића:                             ____________ 

 

На основу резултата гласања, а према Пословнику о раду, Катедра за 

__________________________________________________ утврђује да је проф. др Недељко Тица утврђени 

иницијални предлог кандидата  за декана Пољопривредног факултета Нови Сад, за мандатни период 

01.10.2021.-30.09.2024. године. 

 

ИЛИ АКО НИЈЕ ИЗГЛАСАН: 

 

На основу резултата гласања, а према Пословнику о раду, констатује се да Катедра за 

____________________________________________________ нема утврђен иницијални предлог кандидата за 

декана Пољопривредног факултета Нови Сад, за мандатни период 01.10.2021.-30.09.2024. године. 

 

 

  

 

Комисија за спровођење избора декана     Шеф Катедре 

_____________________       _____________________  

_____________________        

_____________________       Чланови комисије 

_____________________       _____________________  

_____________________       _____________________  

         _____________________  


