
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 800 
21.09.2016. године 
К р а г у ј е в а ц 
 
 

З А П И С Н И К 
 

Са  XIX седнице Наставно-научног  већа  Природно-математичког   факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 21.09.2016. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовалo је 27 чланова  већа и то: др Снежана Бранковић, др Зорица Бугарчић,  мр 
Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, 
проф. др Милош Ђуран, проф. др Предраг Ђурђевић, проф. др Иван Живић,  др Марија 
Живковић, доц др Милош Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица 
Кнежевић, доц. др Драгана Крстић,  др Владимир Марковић, проф. др Драгослав Никезић,  
проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, 
проф. др Биљана Петровић, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав 
Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана 
Симић, проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Срећко Трифуновић. 

Са малим закашњењем седници су приступиле проф. др Љиљана Чомић и доц. др 
Светлана Милошевић-Златановић, тако да је укупан број присутних био 29. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или сопственој 
иницијативи: управник Института за физику, проф. др Милан Ковачевић, заменик управника 
Института за математику и информатику др Ана Капларевић-Малишић, секретар Факултета 
Небојша Ђусић, дипл. правник и  Далиборка  Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа је председавао Декан Факултета, проф. др. Срећко 
Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи   

   
Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 
1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Разматрање извештаја комисије за избор ванредног професора у Институту за 

биологију и екологију. 
3. Покретање поступака за избор асистената у Институту за математику и 

информатику и Институту за хемију. 
4. Покретање поступака за избор сарадника у настави у Институту за математику и 

информатику. 
5. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача-сарадника у Институту за 

биологију и екологију.  
6. Одобравање одбрана докторских дисертација у Институту за математику и 

информатику. 
7. Разматрање извештаја комисијe за оцену и одбрану докторскe дисертацијe у 

Институту за хемију.           
8. Утврђивање предлога чланова комисија за оцену и одбрану докторских дисертација 

у Инстититу за хемију и Институту за биологију и екологију.      
9.    Разматрање извештаја рецензената рукописа у Институту за хемију. 
10. Одређивање комисије за рецензију рукописа у Институту за математику и 

информатику. 
11.    Одређивање чланова комисија за припрему материјала за акредитацију 

двопредметних студија на Факултету. 



12. Разматрање мањих измена студијског програма на Институту за физику. 
13. Захтеви упућени ННВ-у. 
14. Разно. 

 
I 

 
Записник  под  бројем 690 са XVIII седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 31.08.2016. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
  

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута Факултета 
и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-800/1  
од 01.09.2016. године у саставу: проф. др Петар Марин, редовни професор Биолошког 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Морфологија, фитохемија и 
систематика биљака (председник комисије); др Бранислав Ранковић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Алгологија и микологија; др Соња Дулетић -Лаушевић, ванредни професор Биолошког 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Морфологија, фитохемија и 
систематика биљака, као и сагласности Института за биологију и екологију, а по конкурсу 
расписаном дана 22.06.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је 
донело следећу 

О д л у к у 
 

II-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне комисије 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Маринe 
Топузовић, ванредног професора, у звање ванредни професор за ужу научну област 
Морфологија, фитохемија и систематика биљака  у Институту за биологију и екологију 
Факултета па се ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у 
циљу објављивања на универзитетском сајту. 
 

III 
 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-800/5 од 07.09.2016. 
године, Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године, а на основу члана 96 и 
члана 97 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

 
 

О д л у к е 
 

III-1. Предлаже се Декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку о   
објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент са пуним радним 
временом за ужу научну област  Вештачка интелигенција у Институту за математику и 
информатику. 

III-2. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор 
једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област  Вештачка интелигенција у 
Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у 
следећем саставу: 

 
1. др  Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета у Београду, ужа научна 

област: Математичка логика; 



2. др Владимир Цвјетковић (председник комисије), доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Информатика у физици; 

3. др Вишња Симић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Вештачка интелигенција.      

 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-800/24 од 16.09.2016. године, Одлуке ректорског 
колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године, а на основу члана 96 и члана 97 Статута 
Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

 
О д л у к е 

 
III-3. Предлаже се Декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку о  

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент са пуним радним 
временом за ужу научну област  Органска хемија у Институту за хемију. 

III-4. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор 
једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Органска хемија у Институту за 
хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 
1. др  Нико Радуловић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Органска хемија и Биохемија; 
2. др Милан Јоксовић (председник комисије), ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Органаска хемија; 

3. др Иван Дамљановић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,  научна област: Хемија.      

 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-800/25 од 16.09.2016. године, Одлуке ректорског 
колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године, а на основу члана 96 и члана 97  
Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

 
 

О д л у к е 
 

III-5. Предлаже се Декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку о  
објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент са пуним радним 
временом за ужу научну област  Аналитичка хемија у Институту за хемију. 

III-6. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор 
једног сарадника у звање асистент  са пуним радним временом за ужу научну област 
Аналитичка хемија у Институту за хемију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, у следећем саставу: 

 
1. др Зорка Станић, ванредни професор (председник комисије) Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија; 
2. др Снежана Николић Мандић, редовни професор Хемијског факултета  Универзитета 

у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија; 
3. др Зоран Симић,  научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу,  научна област: Хемија. 
 
 

    IV  



 
На захтев Института за математику и информатику бр. 05-800/6  од 07.09.2016. 

године, Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године, а на основу члана 96 и 
члана 97 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

О д л у к е 
 

IV-1. Предлаже се Декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку о  
објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадник у настави са 60% 
пуног радног времена  за ужу научну област Математичка анализа са применама у 
Институту за математику и информатику. 

IV-2. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор 
једног сарадника у звање сарадник у настави  за ужу научну област Математичка анализа са 
применама у Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, у следећем саставу: 

 
1. др  Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета у Београду, 

ужа научна област: Mатематика и рачунарство; 
2. др Мирјана Павловић (председник комисије), доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа 
са применама; 

3. др Татјана Томовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама; 

 
 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-800/7 од 07.09.2016. 
године, Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године, а на основу члана 96 и 
члана 97 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

О д л у к е 
 

IV-3. Предлаже се Декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку о 
објављивању конкурса за избор четири сарадника у звање сарадник у настави за ужу 
научну област Програмирање у Институту за математику и информатику и то: једног 
сарадника у настави са пуним радним временом, два сарадника у настави са по 50% пуног 
радног времена и једног сарадника у настави са 30% пуног радног времена. 

IV-4. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор 
четири сарадника у звање сарадник у настави  за ужу научну област Математичка анализа 
са применама у Институту за математику и информатику Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 
1. др  Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета у Београду, ужа 

научна област: Mатематика и рачунарство; 
2. др Бобан Стојановић (председник комисије), ванредни професор  Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Програмирање; 

3. др Ана Капларевић-Малишић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање. 

 
 

V 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 
Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 



Природно-математичког факултета бр. 04-800/13 од 14.09.2016. године у саставу: др 
Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине 
(председник комисије); др Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине; др Момир Пауновић, научни саветник Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“, Универзитета у Београду, научна област Биологија, као 
и сагласности Института за биологију и екологију,  Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор Наташе М. Радојковић, истраживача-сарадника, у звање 
истраживач-сарадник, за научну област Биологија и доставља техничко-информатичкој 
служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

VI 
 

На основу одлуке  Већа Универзитета у Крагујевцу бр. IV-01-837/15 од 14.09.2016. 
године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VI-1. Одобрава се одбрана докторске дисертације под насловом „Неки 

оптимизациони проблеми уопштења бисекције графова и повезаности подграфова“ 
кандидату мр Зорану Максимовићу. 

Истовремено се овлашћује Декан Факултета проф. др Срећко Трифуновић, да 
накнадно одреди тачан термин и место одбране докторске дисертације из става 1 ове одлуке. 

 
 

На основу одлуке  Већа Универзитета у Крагујевцу бр. IV-01-837/14 од 14.09.2016 
године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VI-2. Одобрава се одбрана докторске дисертације под насловом „Развој 

рационалних алгоритама за конструкцију ортогоналних полинома једне променљиве“ 
кандидату  мр Марјану Матејићу.  

Истовремено се овлашћује Декан Факултета проф. др Срећко Трифуновић, да 
накнадно одреди тачан термин и место одбране докторске дисертације из става 1 ове одлуке 
 

 
На основу одлуке  Већа Универзитета у Крагујевцу бр. IV-01-837/13 од 14.09.2016. 

године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VI-3. Одобрава се одбрана докторске дисертације под насловом  „Унутрашње и  
спољашње симетрије у Римановој геометрији“ кандидату мр Александру Шебековићу.  

Истовремено се овлашћује Декан Факултета проф. др Срећко Трифуновић, да  
накнадно одреди тачан термин и место одбране докторске дисертације из става 1 ове одлуке. 

VII 



 
На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије  

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-800/20 од 16.09.2016. 
године у саставу: др Живадин Бугарчић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу (председник комисије), ужа научна област Неорганска 
хемија; др Жељко Јаћимовић, редовни професор Металуршко-технолошког факултета у 
Подгорици, ужа научна област Неорганска хемија; др Горан Богдановић, научни саветник 
Института за нуклеарне науке „Винча“ Универзитета у Београду, ужа научна област 
Хемијска кристалографија и структурна хемија, као и сагласности Института за хемију,  
Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом „Синтеза, карактеризација и испитивање механизма супституционих 
реакција комплекса неких јона прелазних метала“,  кандидата  Милице Косовић. 

 Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 
библиотеци у Крагујевцу. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре  
прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску 
дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, и 
то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 30 дана пре 
усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 
докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока у 
трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 
органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету у 
Крагујевцу. 
 
 

VIII 
 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 
Института за хемију бр. 03-800/23 од 16.09.2016. године,  Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

VIII-1. Утврђује се предлог чланова комисије  за оцену и одбрану докторске 
дисертације под насловом „Ванилин као прекурсор у синтези неких биолошки активних 
једињења“, кандидата Јоване Мушкиње (ментор докторске дисертације је др Зоран 
Ратковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Органска хемија; УДК: 547, Органска хемија), у следећем саставу:  

1. др Снежана Ђорђевић, доцент Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у 
Београду, научна област: Медицинска хемија (председник комисије);  

2. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија;  

3. др Иван Дамљановић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија; 

4. др Виолета Марковић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија;  

5. др Ненад Јанковић, научни сарадник Природно-математичког факултета  



      Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија 
 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљу процедуру. 
 
 
 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 
Института за хемију бр. 03-800/22 од 16.09.2016. године,  Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

VIII-2. Утврђује се предлог чланова комисије  за оцену и одбрану докторске 
дисертације под насловом „Синтеза и антитуморна активност комплекса паладијума(II) 
са дериватима диамида оксалне и малонске киселине“, кандидата Емине Мркалић 
(ментор докторске дисертације је др Зоран Матовић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; 
УДК: 546 -Неорганска хемија) у следећем саставу:  

 
1. др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија (председник 
комисије);  

2. др Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска хемија; 

3. др Бранимир Јованчићевић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 
Београду,  ужа научна област: Примењена хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљу процедуру. 
 

 
На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 

Института за хемију бр. 03-800/21 од 16.09.2016. године,  Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

VIII-3. Утврђује се предлог чланова комисије  за оцену и одбрану докторске 
дисертације под насловом „Испитивање примене неорганских супстрата на бази 
нанокристала TiO2 за детекцију и квантификацију малих молекула   SALDI TOF 
масеном спектрометријом“, кандидата Иве Поповић (ментор докторске дисертације је др 
Маријана Петковић, научни саветник, научна област Неорганска хемија; УДК: 546 -
Неорганска хемија) у следећем саставу:  

 
1. др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија (председник 
комисије);  

2. др Биљана Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Зоран Шапоњић, научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“  у 
Београду,  ужа научна област: Наноматеријали. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљу процедуру. 
 

 



 
На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 

Института за биологију и екологију бр. 04-800/14 од 14.09.2016. године,  Наставно-научно  
веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VIII-4. Утврђује се предлог чланова комисије  за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Просторни мониторинг тешких метала копнених вода Србије 
на основу биоакумулације у рибама“, кандидата Александре Милошковић  (ментор 
докторске дисертације је проф. др Владица Симић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине. УДК: 57: Биологија. 574: Општа екологија, 
Биоценологија, Хидробиологија, Биогеографија), у следећем саставу: 
 

1. др Бранка Огњановић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија; 

2. др Весна Полексић, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у 
Београду; ужа научна област: Примењена зоологија и рибарство (председник 
комисије); 

3. др Биљана Дојчиновић, виши научни сарадник Института за хемију, технологију и 
металургију Универзитета у Београду; ужа научна област: Хемија животне средине. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету на даљу процедуру. 

 
 

IX 
 

На основу Извештаја рецензионе комисије у Институту за хемију у саставу: др 
Данијела Костић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Нишу, ужа научна област Органска хемија и биохемија; др Ненад Вуковић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Биохемија, као и сагласности Института за хемију бр. 03-800/26 од 16.09.2016. године,  
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 

IX-1. Прихвата се Извештај рецензионе комисије Природно-математичког Факултета 
у Крагујевцу и одобрава да се рукопис Збирке задатака: „Практични проблеми из хемије 
природних производа“ аутора  др Милана Младеновића, доцента  и Невене Станковић, 
истраживача-сарадника,  проследи у даљу процедуру ради штампања. 
 
 

X 
 

На основу захтева  Института за математику и информатику бр. 05-800/11 од 
14.09.2016. године, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 



 
X-1.  Одређује се комисија за рецензију рукописа: „Паралелно програмирање“, 

аутора  доц. др Милоша Ивановића, у следећем саставу: 
 

1. др Александар Пеулић, ванредни професор Факултета инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарска техника; 

2. др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање. 

 
 

XI 
 

На основу дописа Института за математику и информатику бр. 05-800/4 од 
07.09.2016. године, Института за биологију и екологију бр. 04-800/12  од 14.09.2016. године, 
Института за хемију бр. 03-800/19  од 16.09.2016. године и Института за физику бр. 02-
800/17  од 16.09.2016. године и члана   156 Статута Факултета Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 
XI-1. Формирају се Комисије за припрему материјала за акредитацију двопредметних 

интегрисаних академских студија на Природно-математичком факултету Универзитета у 
Крагујевцу и то у следећем саставу:   

                           
У  Институту за математику и информатику  
 

- За област Математичких наука:  
                         проф. др Емилија Нешовић 

                                     доц. др Слађана Димитријевић 
- за Рачунарске науке:   

доц. др Ана Капларевић-Малишић 
                                    доц. др Татјана Стојановић 
 
У  Институту за биологију и екологију:  
 

доц. др Биљана Бојовић 
доц. др Ана Митровски-Богдановић 

 
У Институту за хемију: 

доц. др Јелена Ђурђевић Николић 
доц. др Милан Младеновић 
 

У Институту за физику 
доц. др Ненад Стевановић 
доц. др Виолоета Петровић 
 

XII 
 

На основу захтева Института за физику бр.  02-800/18   од 16.09.2016. године, и члана 
156 Статута Факултета Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у ку  
 



             Усвајају се минималне корекције програма докторских академских студија физике 
које подразумевају проширивање постојеће листе изборних предмета са једним новим 
изборним предметом: Ф328 - Интеракција фотона са атомским системима. Наставник који ће 
бити задужен за тај предмет је доц.др Виолета Петровић. 
 

         XIII 
 

На основу захтева Учитељског факултета у Ужицу Универзитета у Крагујевцу бр. 782  
од 01.09.2016. године 01-800/3 од 25.09.2016. године, а  на  основу   члана 75.  Закона о 
високом образовању, члана 156 Статута Факултета Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу  

 
О д л у к у 

 
XIII-1.  Даје се сагласност доц. др Јелени Ђурђевић Николић за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена  на извођењу наставе из предмета Основи 
природних наука на основним академским студијама  на Учитељском факултету у Ужицу 
Универзитета у Крагујевцу, са фондом од 2 часа  предавања  недељно у школској 2016/17 
години. 
 
 
 
 
 
 

На основу захтева Високе Медицинске школе струковних студија у Ћуприји бр. 
74158  од 05.09.2016. године 02-660/ од 29.06.2016. године, а  на  основу   члана 75.  Закона о 
високом образовању, члана 156 Статута Факултета Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу  

 
О д л у к у 

 
XIII-2. Даје се сагласност проф. др Оливери Милошевић Ђорђевић, редовном 

професору, за рад у допунском радном односу до 30% пуног радног времена  на извођењу 
наставе из предмета Генетика (3 часа наставе недељно, летњи семестар) на основним 
струковним студијама  и Генетика репродукције (2 часа недељно, зимски семестар) на  
специјалистичким струковним студијама, у школској 2016/17. години. 
 
 

На основу захтева Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву  
Универзитета у Крагујевцу бр. 1057  од 02.09.2016. године 01-800/8 од 08.09.2016. године, а  
на  основу   члана 75.  Закона о високом образовању, члана 156 Статута Факултета Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

 
О д л у к у 

 
XIII-3. Даје се сагласност др Емилији Нешовић, ванредном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена  на извођењу наставе из обавезних 
предмета Математика 1 (I семестар, 1.5 час недељно) и Математика 2 (II семестар, 1.5 час 
недељно) на основним академским студијама  Грађевинско инжењерство Факултета за 
машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу, у школској 2016/17. 
години. 



 
 
 

На основу захтева Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву  
Универзитета у Крагујевцу бр. 1058 од 02.09.2016. године 01-800/10 од 08.09.2016. године, а 
на основу   члана 75. Закона о високом образовању, члана 156 Статута Факултета Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

 
О д л у к у 

 
XIII-4. Даје се сагласност доц. др Мирјани Павловић за рад у допунском радном 

односу до 30% пуног радног времена  на извођењу наставе из обавезних предмета 
Математика 1 (I семестар, 1.5 час недељно) и Математика 2 (II семестар, 1.5 час недељно) 
на основним академским студијама  Грађевинско инжењерство Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу, у школској 2016/17. години. 
 
 
 
 

На основу захтева Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву  
Универзитета у Крагујевцу бр. 1059  од 02.09.2016. године 01-800/ од 08.09.2016. године, а  
на  основу   члана 75.  Закона о високом, члана 156 Статута Факултета Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу  

 
О д л у к у 

 
XIII-5. Даје се сагласност Милици Миливојевић, асистенту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена  на извођењу наставе из обавезних предмета 
Математика 1 (I семестар, 2 часа недељно) и Математика 2 (II семестар, 1 час недељно) на 
основним академским студијама  Грађевинско инжењерство Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу, у школској 2016/17. години. 
 
 
 

На основу захтева Прве крагујевачке гимназије бр. 02-1674  од 31.08.2016. године, а  
на  основу   члана 135.  Закона о основаама система образовања и васпитања, члана 156 
Статута Факултета Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

 
О д л у к у 

 
XIII-6. Даје се сагласност за рад у допунском радном односу, за рад са талентованим 

ученицима у Првој крагујевачкој гимназији  у школској 2016/17. години следећим 
наставницима и сарадницима Факултета: 

 
- др Ани Капларевић-Малишић  – ангажовање са 27% пуног радног времена 
- Јелици Васиљевић – ангажовање са 30% пуног радног времена 
-  Марини Свичевић  – ангажовање са 30% пуног радног времена 

 
 
На основу дописа Института за физику бр.  02-800/16  од 16.09.2016. године, а  на  

основу   члана 135.  Закона о основама система образовања и васпитања, члана 156 Статута 
Факултета Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  



 
О д л у к у 

 
XIII-7. Даје се сагласност доц. др Виолети Петровић за рад у допунском радном 

односу до 30% пуног радног времена  за ангажовање на извођењу наставе на Високој 
техничкој школи струковних студија Универзитета у Крагујевцу,у школској 2016/17. години.  

 
 
На основу дописа Института за физику бр.  02-800/15  од 16.09.2016. године, а  на  

основу   члана 135.  Закона о основаама система образовања и васпитања, члана 156 Статута 
Факултета Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

 
О д л у к у 

 
XIII-8. Даје се сагласност др Владимиру Марковићу за рад у допунском радном 

односу до 30% пуног радног времена, за ангажовање на извођењу наставе на Високој 
техничкој школи струковних студија Универзитета у Крагујевцу у школској 2016/17. години. 

 
 
На основу захтева Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи  

Универзитета у Крагујевцу бр. 1457 од 13.09.2016. године 01-800/27 од 20.09.2016. године, а  
на  основу   члана 75.  Закона о високом, члана 156 Статута Факултета Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу  

 
О д л у к у 

 
XIII-5. Даје се сагласност др Браниславу Поповићу, ванредном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена  на извођењу наставе из  предмета 
Пословна математика Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој бањи Универзитета 
у Крагујевцу, у школској 2016/17. години. 

 
 

XIV 
 

 
 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 38  минута. 
 

 
         З А П И С Н И Ч А Р                     ДЕКАН  
 
 
  Далиборка  Јовановић, економиста                                  Проф. др Срећко Трифуновић 
 
 
 


