Универзитет у Новом Саду
КЛУБ ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА
ЗАПИСНИК
са седнице Клуба професора емеритуса Универзитета у Новом Саду за коју су дана 21. септембра 2020.
године проф. др Радмила Маринковић-Недучин, председавајућа Председништва и проф. др Мирјана
Војиновић Милорадов, заменица председавајуће, путем електронске поште упутиле члановима Клуба
следећи позив:
КЛУБ ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА УНС
ПРЕДСЕДНИШТВО КЛУБА
Нови Сад, 21.09.2020. године
Поштоване и драге колегинице и колеге професори емеритуси,
Протекли период са варијабилним параметрима пандемије/епидемије на нашим просторима, није био
погодан за активности у којима су неопходни непосредни контакти, како смо у неколико наврата у
електронској комуникацији са члановима Клуба и закључили. У том периоду рад ипак није стао, били смо
активни применом савремених технологија, а електронске седнице обележиле су и рад Председништва.
Обавештавамо Вас да је одлуком Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку
делатност прихваћен пројекат „Универзитетска сарадња на националном и међународном нивоу – пут ка
даљој интернационализацији високог образовања“ чији је носилац Клуб професора емеритуса.
Председништва Клуба први пут се састало 15. септембра, сматрајући својом обавезом да размотри могуће
облике активности у специфичним условима, укључујући и реализацију Пројекта као посебног изазова у
времену које следи. Обавестићемо вас о свим предстојећим активностима које ће се организовати уз
поштовање важећих мера превенције.
Председништво је посебну пажњу посветило одлагању одржавања II Изборне седнице Клуба, која није
могла бити одржана у времену ванредног стања, као ни у периоду након преласка на посебне мере заштите,
а у којима се ни данас нису стекли услови за одржавање Седнице којој би требало да присуствује 35
чланова Клуба.
Разматрајући алтернативе и дајући предност пленарној изборној седници када услови то буду омогућили,
Председништво је на састанку 15. септембра закључило да члановима Клуба упути предлог да се
електронским изјашњавањем чланова Клуба усвоји прелазно решење да се органима Клуба продужи
мандат на још годину дана, при чему би Изборна седница била заказана у најранијем могућем термину за
окупљање свих чланова Клуба.
Очекујемо Ваше мишљење о овом предлогу и молимо Вас да нас обавестите да ли сте за прихватање датог
предлога.
Желимо Вам добро здравље, недостају нам наши сусрети и разговори и надамо се да ћемо ипак у
догледном времену бити у могућности и да се састанемо,
За Председништво Клуба,
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Све најбоље,
Са поштовањем,
Уз срдачан поздрав
Р.Маринковић-Недучин, председавајућа Председништва
М.Војиновић Милорадов, заменица председавајуће
_________________________
Констатовано јe да је, поред 4 члана Председништва КПС као предлагача у складу са записником, у
остављеном року до 30.09.2020. електронским путем о предлогу позитивно гласало 23 члана Клуба, што
укупно чини 27 члaнова Клуба и то:
1. проф. др Радмила Маринковић Недучин,
2. проф. др Мирјана Војиновић Милорадов,
3. проф. др Иштван Бикит,
4. проф. др Бранимир Гудурић,
5. проф. др Радмила Ковачевић,
6. проф. др Славко Гордић,
7. проф. др Радомир Фолић,
8. проф. др Душан Сурла,
9. проф. др Миодраг Злоколица,
10. проф. др Невенка Рончевић,
11. проф. др Свенка Савић,
12. проф. др Каталин Каич,
13. проф. др Марија Краљевић-Балалић,
14. проф. др Илија Ћосић,
15. проф. др Бојан Срђевић,
16. проф. др Ирина Суботић,
17. проф. др Бранка Лазић,
18. проф. др Марија Клеут,
19. проф. др Теодор Атанацковић,
20. Проф. др Петар Циндрић,
21. проф. др Првослав Јанковић,
22. проф. др Антун Маленица,
23. проф. др Милка Ољача,
24. проф. др Вукадин Леовац,
25. проф. др Никола Грујић,
26. проф. др Мило Бошковић,
27. проф. др Слободан Ћурчић.
На основу напред наведеног изјашњавања чланова Клуба електронским путем, о чему се у штампаној
форми доказ налази у архиви Универзитета, са 27 гласова „ЗА“ донета је одлука:
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1. Доношење Одлуке о продужењу мандата органима Клуба професора емеритуса Универзитета
у Новом Саду за време док траје опасност од ширења заразне болести COVID-11 у Републици
Србији
На основу члана 10 и члана 13 Правилника о организацији и раду Клуба професора емеритуса
Универзитета у Новом Саду, на предлог председавајуће Председништва и заменице председавајуће
Председништва од 21. септембра 2020. године и изјашњавања чланова Клуба електронским путем, о чему
се доказ у штампаном облику налази у архиви Универзитета, донета је
ОДЛУКА

Продужава се мандат органима Клуба професора емеритуса Универзитета у Новом Саду (Председништву,
председавајућем Представништва и заменику председавајућег Представништва) за време док траје
опасност од ширења заразне болести COVID-11 у Републици Србији.
По проглашењу престанка опасности од ширења заразне болести COVID-11 у Републици Србији чим се
стекну организационо-технички услови Клуб ће одржати изборну седницу Клуба.
_________________________
Записник са електронске седнице биће усвојен на наредној редовној седници Клуба.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋА ПРЕДСЕДНИШТВА
Проф. др Радмила Маринковић Недучин с.р.

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДАВАЈУЋЕ ПРЕДСЕДНИШТВА
Проф. др Мирјана Војиновић Милорадов с.р.
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