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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 340 

26. 6. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са XLV седнице Наставно-научног већа  Природно-математичког факултета у 

текућем мандатном периоду, одржане дана 26. 6. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 27 чланова већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Милица 

Грбовић, др Вера Дивац, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф 

др Невена Ђукић, проф. др Иван Живић, др Драгана Јаковљевић, проф. др Љубинка 

Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, др Владимир Марковић, проф. др Светлана 

Марковић, доц. др Милан Младеновић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Драгослав 

Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Владимир 

Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Владица Симић, проф. др Милан 

Станковић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан Стојановић, проф. др Марина 

Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник, и Бранкица 

Лекић, економски техничар. 

Седницом Наставно-научног већа председавао је Декан, проф. др Срећко 

Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи   

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање ванредни професор за 

50% радног времена на Катедри општеобразовних предмета. 

3. Разматрање извештаја Комисије за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за хемију. 

4. Утврђивање предлога чланова Комисија за избор наставника у звање ванредни 

професор у Институту за математику и информатику и Институту за биологију и 

екологију. 

5. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање доцент у Институту за 

физику. 

6. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за математику и информатику. 

7. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање доцент у 

Институту за биологију и екологију. 

8. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за 

биологију и екологију. 
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9. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент са докторатом у 

Институту за физику. 

10. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент са 

докторатом у Институту за биологију и екологију. 

11. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за билогију и екологију. 

12. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент у Институту за физику. 

13. Доношење одлукa о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију. 

14. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану дoкторске дисертације у 

Институту за биологију и екологију . 

15. Утврђивање предлога чланова комисија за оцену и одбрану докторских 

дисертација у Институту за биологију и екологију. 

16. Разматрање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за математику и 

информатику. 

17. Утврђивање предлога чланова Комисија за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за 

хемију. 

18. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

19. Разно. 

I 

Записник под бројем 290 са XIV седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 12. 6. 2019. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу члана 99 Статута Факултета и извештаја стручне комисије Природно -

математичког факултета у саставу: др Миклош Биро, редовни професор, Одсек за 

психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: 

Психологија (председник Комисије); др Марија Зотовић Костић, редовни професор, 

Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна 

област: Психологија; др Данијела Петровић, ванредни професор, Одсек за психологију, 

Филозофски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Педагошка 

психологија, као и дописа Универзитета бр. IV-01-214/10 од 19. 6. 2019. године, 

констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није било приговора, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

II-1. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Дарко Хинић, ванредни професор, изабере у звање ванредни професор за ужу научну 

област Општа психологија на Катедри општеобразовних предмета Факултета, на пет 

година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
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III 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 06-150/1 од 28. 2. 2019. године у 

саставу: др Данијела А. Костић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Органска хемија и биохемија (председник 

Комисије); др Марина Митровић, редовни професор, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; др Владимир П. Бешкоски, 

ванредни професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Биохемија, као и сагласности Института за хемију Факултета, а по конкурсу расписаном 

дана 10. 4. 2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

III-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Милана Младеновића, доцента, у звање ванредни професор за ужу научну област 

Биохемија у Институту за хемију Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана 

достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

IV 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-340/8 од 24. 6. 

2019. године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-1. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област 

Дискретна математика у Институту за математику и информатику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. Академик др Иван Гутман, професор емеритус, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија 

(председник Комисије); датум избора: 29. 3. 2012. године; 

2. др Игор Миловановић, редовни професор, Електронски факултет, Универзитет 

у Нишу; ужа научна област: Математика; датум избора: 21. 6. 1991. године; 

3. др Драган Стевановић, научни саветник; Математички институт САНУ у 

Београду; ужа научна област: Математика, рачунарске науке и механика; датум 

избора: 24. 6. 2015. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

*  *  *  
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На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-340/12 од 25. 6. 2019. 

године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област 

Морфологија, фитохемија и систематика биљака у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

1. др Петар Марин, редовни професор; Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика 

биљака; датум избора у звање: 25. 11. 2003. године (председник Комисије); 

2. др Марина Топузовић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет; Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Морфологија, 

фитохемија и систематика биљака; датум избора у звање: 14. 12. 2016. године; 

3. др Соња Дулетић Лаушевић, ванредни профеосор, Биолошки факултет; 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака; датум избора у звање: 27. 03. 2015. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

V 

На основу члана 99 Статута Факултета и извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Радијациона физика (председник Комисије); др Гордана  Пантелић, виши научни 

сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча, Универзитет у Београду; ужа научна 

област: Физика; др Ненад Стевановић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област:  Радијациона физика, као и 

дописа Универзитета бр. IV-01-318/7 од 24. 6. 2019. године, констатујући да у року од 

30 дана док је био на увиду јавности није било приговора, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-1. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Владимир Марковић, асистент, изабере у звање доцент за ужу научну област 

Радијациона физика у Институту за физику Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

VI 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-340/6 од 21. 6. 2019. године у 

саставу: др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 
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Универзитет у Крагујевцу; Ужа научна област: Алгебра и логика (председник 

Комисије); др Небојша Икодиновић, ванредни професор, Математички факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Математичка логика; др Силвана 

Маринковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Алгебра и логика, као и сагласности Института за математику и 

информатику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 15. 5. 2019. године у листу 

„Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Ненада Стојановића у звање доцент за ужу научну област Алгебра и логика у 

Институту за математику и информатику Факултета, па се ставља на увид јавности 30 

дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

VII 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-340/13 од 25. 6. 2019. 

године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Зоологија у 

Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Жељко Томановић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња 

(председник Комисије); датум избора у звање 17. 03. 2011. године; 

2. др Александар Остојић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине; датум избора у звање; 9. 3. 2016. године;  

3. др Бела Блесић, доцент у пензији, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Зоологија; датум избора у звање 13. 2. 2013. 

године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

VIII 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-340/10 од 25. 6. 2019. 

године, а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 

2 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

VIII-1. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку 

о објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну 

област Микробиологија у Институту за биологију и екологију Факултета. 

IХ 

На основу члана 106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Владимир Ристић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, 

молекулска и оптичка физика (председник Комисије); др Андријана Жекић, ванредни 

професор, Физички факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Физика 

кондензоване материје; др Драгица Кнежевић, ванредни професор у пензији, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физика 

кондензоване материје; др Владимир Јовановић, научни сарадник, Институт за 

мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду; ужа научна област: Физика 

кондензоване материје, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр. 02-260/1 од 9. 5. 2019. године, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

IХ-1. Др Небојша Даниловић бира се у звање асистент са докторатом за ужу 

научну област Физика кондензоване материје у Институту за физику Факултета, на 

три године. 

Х 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-340/14 од 25. 6. 2019. 

године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу   

О д л у к у 

Х-1. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област 

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија, а у Институту за 

биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у 

следећем саставу: 

1. др Снежана Марковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија човека и животиња и молекуларна 

биологија (председник Комисије); 

2. др Бранка Огњановић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија човека и животиња и 

молекуларна биологија; 

3. др Татјана Митровић, редовни професор; Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Експериментална биологија и 

биотехнологија. 
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ХI 

На основу члана 82 Закона о високом образовању, члана 105 Статута Факултета 

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-

340/11 од 25. 6. 2019. године у саставу: др Невена Ђукић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија 

(председник Комисије); др Ненад Вуковић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; др Милан Николић, 

доцент, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Биохемија, као 

и сагласности Института за биологију и екологију Факултета, а по конкурсу расписаном 

дана 15. 5. 2019.. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

ХI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу са предлогом за избор Стефана Марковића, асистента, у звање асистент  

за ужу научну област Биохемија у Институту за биологију и екологију Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана 

достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту 

Факултета. 

ХII 

По захтеву Института за физику бр. 02-290/6 од 10. 6. 2019. године, а на основу 

члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

ХII-1. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку 

о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну 

област Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за физику Факултета. 

ХIII 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Иван Гутман, професор емеритус, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу и редовни члан САНУ; ужа 

научна област: Физичка хемија (председник Комисије); др Славко Раденковић, ванредни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Физичка хемија; др Марија Баранац-Стојановић, редовни професор, Хемијски 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Органска хемија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/29 од 17. 6. 

2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

ХIII-1. Марија Антић, истраживач-сарадник, бира се у звање истраживач-

сарадник за научну област Хемија у Институту за  хемију Факултета, на три године. 
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*  *  *  

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Милан Јоксовић, редовни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Органска хемија (председник Комисије); др Иван Дамљановић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; уже научне области: Органска хемија 

и Настава хемије; др Данијела Илић Коматина, ванредни професор, Факултет техничких 

наука са привременим средиштем у Косовској Митровици, Универзитет у Приштини; 

ужа научна област: Органска хемија и биохемија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/30 од 17. 6. 2019. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

ХIII-2. Марко Пешић, истраживач-приправник, бира се у звање истраживач-

сарадник за научну област Хемија у Институту за  хемију Факултета, на четири године. 

XIV 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-340/9 од 25. 6. 

2019. године у саставу: др Марина Топузовић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа начна област: Морфологија, 

фитохемија и систематика биљака (председник Комисије); др Милан Станковић, доцент, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Иван Шоштарић, доцент, 

Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Пољопривредна 

ботаника, као и сагласности Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће 

Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Етноботаничка, морфоанатомска, фитохемијска и 

генетичка студија популација дивље малине (Rubus idaeus L.) на подручју Србије“, 

кандидата Бојане Вељковић. 

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. 
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XV 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу, захтева Института за биологију и екологију бр. 04-

340/17 од 25. 6. 2019. године и Извештаја о провери на плагијаризам докторске 

дисертације Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/20 од 26. 06. 2019 године,  Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

XV-1. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Исхрана и значај грабљивих врста риба у одржању 

стабилности екосистема акумулација“, кандидата Милене Раденковић (ментор 

докторске дисертације је др Владица Симић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине; УДК: 597.5:556.155(497.11); 639.3.043:597.5(497.11) 

(Кошљорибе у језерским акумулацијама Србије; Исхрана кошљориба у Србији), у 

следећем саставу:  

 

1. др Горан Марковић, ванредни професор, Агрономски факултет у Чачку, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењена биологија 

(председник Комисије); 

2. др Ана Петровић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине; 

3. др Милица Стојковић Пиперац, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Екологија и заштита животне средине. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

*  *  *  

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу, захтева Института за биологију и екологију бр. 04-

340/15 од 25. 6. 2019. године године и Извештаја о провери на плагијаризам докторске 

дисертације Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/21 од 26. 06. 2019. године,  Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XV-2. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Физиолошка карактеризација бактерија млечне 

киселине изолованих из аутохтоног сира југоисточне Србије и евалуција њихових 

биотичких потенцијала“, кандидата Мирјане Грујовић (ментор докторске 

дисертације је др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета 
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Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија; УДК: 579.67 

(Микробиологија хране), у следећем саставу:  

1. др Сунчица Коцић-Танацков, доцент, Технолошки факултет, Универзитет у 

Новом Саду; уже научне области: Прехрамбенo инжењерство и Микробиологија 

хране (председник Комисије); 

2. др Олгица Стефановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Микробиологија;  

3. др Ивана Радојевић, виши научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

*  *  *  

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу, захтева Института за биологију и екологију бр. 04-

340/16 од 25. 6. 2019. године и Извештаја о провери на плагијаризам докторске 

дисертације Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/22 од 26. 06. 2019. године,  Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XV-3. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Карактеризација Enterobacteriaceae пореклом из 

аутохтоног сира Србије са посебним освртом на врсте из родова Klebsilla и Serratia“, 

кандидата Катарине Младеновић (ментор докторске дисертације је др Љиљана Чомић, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Микробиологија; УДК: 579.67 (Микробиологија хране), у следећем 

саставу:  

1. др Сунчица Коцић-Танацков, доцент, Технолошки факултет, Универзитет у 

Новом Саду; уже научне области: Прехрамбенo инжењерство и Микробиологија 

хране (председник Комисије); 

2. др Олгица Стефановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Микробиологија;  

3. др Ивана Радојевић, виши научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

XVI 

 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-340/7 од 21. 6. 

2019. године у саставу: др Миодраг Спалевић, редовни професор, Машински факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Математика и рачунарство (предложени 

коментор); др Марија Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, 



11 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама 

(председник Комисије); др Дејан Бојовић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; др Александар Пејчев, ванредни професор, Машински факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Математика и рачунарство (предложени 

коментор); др Татјана Томовић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама, као и сагласности 

Института за математику и информатику, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Оцена грешке у стандардним квадратурама и квадратурама за Фуријеове 

коефицијенте Гаусовог типа“ за израду докторске дисертације кандидату Ради 

Мутавџић. 

Предлажу се за коменторе докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 

Миодраг Спалевић и проф. др Александар Пејчев. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити 

Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, извештај 

стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, и то у електронској 

верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 15 дана пре усвајања 

извештаја комисије на надлежном органу, као и да о почетку стајања на увиду јавности 

обавести надлежне органе Универзитета у Крагујевцу одмах, а најкасније у року 3 дана. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

извештаја комисије на сајту Факултета, као и да по истеку рока у трајању од 15 дана 

упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима 

Универзитета у Крагујевцу. 

XVII 

На основу захтева Института за хемију бр.  03-340/2 од 19. 6. 2019. године и члана 

39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

XVII-1. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Синтеза и биолошка активност деривата 1,3,4-тиадиазола изведених из фенолних 

киселина“ и испуњености услова кандидата Катарине Јаковљевић, мастер хемичара, 

и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 

следећем саставу: 
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1. др Виолета Р. Марковић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија (предложени 

ментор); 

2. др Милан Д. Јоксовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник 

Комисије); 

3. др Ивана З. Матић, научни сарадник, Институт за онкологију и радиологију 

Србије, Београд; ужа научна област: Молекуларна биологија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

*  *  *  

На основу захтева Института за хемију бр.  03-340/4 од 19. 6. 2019. године и члана 

39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

XVII-2. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Синтеза, карактеризација и биолошка активност мононуклеарних и 

полинуклеарних комплекса злата(III) са азот-донорским лигандима“ и 

испуњености услова кандидата Снежана Радисављевић, истраживача-приправника, и 

предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 

следећем саставу: 

1. др Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (предложени 

ментор); 

2. др Сања Гргурић Шипка, редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Неорганска хемија (председник Комисије); 

3. др Биљана Глишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

*  *  *  

На основу захтева Института за хемију бр. 03-340/3 од 19. 6. 2019. године и члана 

39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

XVII-3. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Синтеза, карактеризација и биолошка активност динуклеарних платина(II) и 

паладијум(II) комплекса са азот-донорским мостним лигандима“ и испуњености 
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услова кандидата Душана Ћоћића, истраживача-приправника, и предложеног ментора, 

за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

1. др Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (предложени 

ментор); 

2. др Сања Гргурић Шипка, редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Неорганска хемија (председник Комисије); 

3. др Снежана Рајковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XVIII 

На захтев Државног факултета Универзитета у Новом Пазару бр. 04-340/1 од19. 

4. 2019. године и сагласности Института за биологију и екологију, а на основу члана 90 

Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-1. Даје се сагласност др Милану Станковићу, ванредном професору, за 

рад у допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Државном 

Универзитету у Новом Пазару, на извођењу наставе из предмета Морфологија и 

анатомија биљака са фондом од 3 часа предавања и Систематика и филогенија виших 

биљака са фондом од 3 часа недељно у летњем семестру, за школску 2019/20. годину. 

*  *  *  

На захтев Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 04-340/1 

од 19. 4. 2019. године и сагласности Института за математику и информатику, а на 

основу члана 90 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 

176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-2. Даје се сагласност др Мирјани Лазић, доценту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Математика 1 са фондом 

од 2 часа предавања у зимском семестру и Математика 2 са фондом од 2 часа недељно 

у летњем семестру, за школску 2019/20. годину. 

*  *  *  

На захтев Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 04-340/1 

од 19. 4. 2019. године и сагласности Института за математику и информатику, а на 

основу члана 90  Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 

176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

XVIII-3. Даје се сагласност др Мирјани Павловић, доценту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Математика 2 са фондом 

од 2 часа предавања у летњем семестру и Математика 3 са фондом од 2 часа недељно 

у зимском семестру, за школску 2019/20. годину. 

*  *  *  

На захтев Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 04-340/1 

од 19. 4. 2019. године и сагласности Института за математику и информатику, а на 

основу члана 90 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 

176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-4. Даје се сагласност др Марији Станић, редовном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету инжењерских 

наука Универзитета у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Математика 1 са 

фондом од 2 часа предавања у зимском семестру, Математика 2 са фондом од 2 часа 

недељно у летњем семестру и Нумеричка анализа и дискретна математика са фондом 

од 2 часа недељно у летњем семестру, за школску 2019/20. годину. 

*  *  *  

На захтев Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 04-340/1 

од 19. 4. 2019. године и сагласности Института за математику и информатику, а на 

основу члана 90 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 

176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-5. Даје се сагласност др Татјани Томовић, доценту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Математика 1 са фондом 

од 2 часа предавања у зимском семестру и Нумеричка анализа и дискретна математика 

са фондом од 2 часа недељно у летњем семестру, за школску 2019/20. годину. 

*  *  *  

На захтев Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 04-340/1 

од 19. 4. 2019. године и сагласности Института за математику и информатику, а на 

основу члана 90 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 

176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-6. Даје се сагласност др Милошу Ивановићу, ванредном професору, за 

рад у допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета 

Рачунарске основе интернета са фондом од 2 часа предавања у зимском семестру и 
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Паралелни рачунарски системи са фондом од 2 часа недељно у летњем семестру, за 

школску 2019/20. годину. 

*  *  *  

На захтев Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 04-340/1 

од 19. 4. 2019. године и сагласности Института за математику и информатику, а на 

основу члана 90 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 

176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-7. Даје се сагласност др Верици Јевтић, ванредном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету инжењерских 

наука Универзитета у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Хемија животне 

средине са фондом од 2 часа предавања у зимском семестру, за школску 2019/20. годину. 

*  *  *  

На захтев Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 04-340/1 

од 19. 4. 2019. године и сагласности Института за математику и информатику, а на 

основу члана 90 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 

176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-8. Даје се сагласност др Ненаду Стојановићу, истраживачу-сараднику, за 

рад у допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, на извођењу вежби из предмета 

Математика 1 са фондом од 2 часа предавања у зимском семестру, Математика 2 са 

фондом од 2 часа недељно у летњем семестру и Нумеричка анализа и дискретна 

математика са фондом од 2 часа недељно у летњем семестру, за школску 2019/20. 

годину. 

*  *  *  

На захтев Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 04-340/1 

од 19. 4. 2019. године и сагласности Института за математику и информатику, а на 

основу члана 90 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 

176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-9. Даје се сагласност Александру Миленковићу, асистенту, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету инжењерских 

наука Универзитета у Крагујевцу, на извођењу вежби из предмета Математика 1 са 

фондом од 2 часа предавања у зимском семестру, Математика 2 са фондом од 2 часа 

недељно у летњем семестру и Математика 3 са фондом од 2 часа предавања у зимском 

семестру, за школску 2019/20. годину. 
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*  *  *  

На захтев Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 04-340/1 

од 19. 4. 2019. године и сагласности Института за математику и информатику, а на 

основу члана 90 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 

176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-10. Даје се сагласност Милици Грбовић, асистенту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, на извођењу вежби из предмета Математика 1 са фондом 

од 2 часа предавања у зимском семестру и Математика 2 са фондом од 2 часа недељно 

у летњем семестру, за школску 2019/20. годину. 

*  *  *  

На захтев Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/19 од 19. 4. 2019. године и 

сагласности Института за математику и информатику, а на основу члана 90 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-11. Даје се сагласност др Бобану С. Стојановићу, ванредном професору, 

за рад на Универзитету у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета 3Д рачунарска 

графика са фондом од 2 часа предавања у зимском семестру и Софтверско 

инжењерство са фондом од 2 часа предавања у летњем семестру, на студијском 

програму Мастер информационе технологије. 

*  *  *  

На захтев Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/19 од 19. 4. 2019. године и 

сагласности Института за математику и информатику, а на основу члана 90 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-12. Даје се сагласност др Милошу Р. Ивановићу, ванредном професору, 

за рад на Универзитету у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Дубоко учење са 

фондом од 2 часа предавања у летњем семестру, Машинско учење са фондом часова од 

2 часа предавања у зимском семестру и Рачунарство у облаку са фондом часова од 2 

часа предавања у летњем семестру, на студијском програму Мастер информационе 

технологије. 

*  *  *  
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На захтев Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/19 од 19. 4. 2019. године и 

сагласности Института за математику и информатику, а на основу члана 90 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-13. Даје се сагласност др Ненаду Д. Стефановићу, ванредном професору, 

за рад на Универзитету у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Интелигентни 

информациони системи са фондом од 2 часа предавања у летњем семестру, на 

студијском програму Мастер информационе технологије. 

*  *  *  

На захтев Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/19 од 19. 4. 2019. године и 

сагласности Института за математику и информатику, а на основу члана 90 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-14. Даје се сагласност др Владимиру М. Цвјетковићу, доценту, за рад на 

Универзитету у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Интернет ствари са 

фондом од 2 часа предавања у зимском семестру, на студијском програму Мастер 

информационе технологије. 

*  *  *  

На захтев Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/19 од 19. 4. 2019. године и 

сагласности Института за математику и информатику, а на основу члана 90 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-15. Даје се сагласност др Татјани П. Стојановић, доценту, за рад на 

Универзитету у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Обрада природних језика 

са фондом од 2 часа предавања у зимском семестру, на студијском програму Мастер 

информационе технологије. 

*  *  *  

На захтев Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/19 од 19. 4. 2019. године и 

сагласности Института за математику и информатику, а на основу члана 90 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-16. Даје се сагласност др Ани М. Капларевић Малишић, доценту, за рад 

на Универзитету у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Обрада великих 

количина података са фондом од 2 часа предавања у зимском семестру и Пројектовање 
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корисничког доживљаја са фондом од 2 часа предавања у летњем семестру, на 

студијском програму Мастер информационе технологије. 

*  *  *  

На захтев Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/19 од 19. 4. 2019. године и 

сагласности Института за математику и информатику, а на основу члана 90 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-17. Даје се сагласност др Слађани Б. Димитријевић, доценту, за рад на 

Универзитету у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Одабрана поглавља 

статистике са фондом од 2 часа предавања у зимском семестру, на студијском 

програму Мастер информационе технологије. 

*  *  *  

На захтев Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/19 од 19. 4. 2019. године и 

сагласности Института за математику и информатику, а на основу члана 90 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-18. Даје се сагласност Богдану А. Пирковићу, асистенту, за рад на 

Универзитету у Крагујевцу, на извођењу вежби из предмета Одабрана поглавља 

статистике са фондом од 2 часа предавања у зимском семестру и Увод у науку о 

подацима са фондом од једног часа вежби и 2 часа ДОН у зимском семестру, на 

студијском програму Мастер информационе технологије. 

*  *  *  

На захтев Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/19 од 19. 4. 2019. године и 

сагласности Института за математику и информатику, а на основу члана 90 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-19. Даје се сагласност Михаилу М. Обреновићу, асистенту, за рад на 

Универзитету у Крагујевцу, на извођењу вежби из предмета Вештачка интелигенција 

са фондом од једног часа вежби и 2 часа ДОН у зимском семестру, на студијском 

програму Мастер информационе технологије. 

*  *  *  
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На захтев Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/19 од 19. 4. 2019. године и 

сагласности Института за математику и информатику, а на основу члана 90 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-20. Даје се сагласност Јелици З. Васиљевић, асистенту, за рад на 

Универзитету у Крагујевцу, на извођењу вежби из предмета Машинско учење са фондом 

од једног часа вежби и 2 часа ДОН у зимском семестру, Обрада природних језика са 

фондом од 2 часа вежби на у зимском семестру, Обрада великих количина података са 

фондом од једног часа вежби и једног часа ДОН у зимском семестру и Дубоко учење са 

фондом од једног часа вежби и једног часа ДОН у летњем семестру, на студијском 

програму Мастер информационе технологије. 

*  *  *  

На захтев Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/19 од 19. 4. 2019. године и 

сагласности Института за математику и информатику, а на основу члана 90 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-21. Даје се сагласност Срђану Т. Николићу, асистенту, за рад на 

Универзитету у Крагујевцу, на извођењу вежби из предмета Софтверско инжерењству 

са фондом од једног часа вежби и 2 часа ДОН у летњем семестру, Интернет ствари са 

фондом од 2 часа вежби у зимском семестру, 3Д рачунарска графика са фондом од 2 

часа вежби у зимском семестру, Рачунарство у облаку са фондом од једног часа вежби 

и 2 часа ДОН у летњем семестру и Пројектовање корисничког доживљаја са фондом од 

2 часа вежби у летњем семеструна студијском програму Мастер информационе 

технологије. 

*  *  *  

На захтев Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/19 од 19. 4. 2019. године и 

сагласности Института за математику и информатику, а на основу члана 90 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета је са 21 ЗА и 3 УЗДРЖАНА донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-22. Даје се начелна сагласност Универзитету у Крагујевцу за ангажовање 

материјалних, просторних и осталих ресурса Природно-математичког факултета за 

извођење студијског програма Мастер информационих технологија. 

Одредбе става 1 ове одлуке примењују се по закључењу посебног уговора између 

Природно-математичког факултета и Универзитета у Крагујевцу у коме ће се прецизно 

утврдити обим и начин коришћења наведених ресурса. 
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На захтев Универзитета у Крагујевцу бр. 01-340/19 од 19. 4. 2019. године и 

сагласности Института за математику и информатику, а на основу члана 90 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-23. Даје се сагласност др Вишњи М. Симић, доценту, за рад на 

Универзитету у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Вештачка интелигенција 

са фондом од 2 часа предавања у зимском семестру, на студијском програму Мастер 

информационе технологије. 

XIX 

У оквиру тачке Разно, Декан је упознао чланове ННВ-а са бројем пријављених 

кандидата на основне академске студије које организује Факултет у првом уписном 

року. Такође је и информисао о састанку Ректора Универзитета и в.д. директора 

Института за информационе технологије са истраживачима и научнима радницима 

Факултета. 

Декан је и обавестио ННВ-е да ће последња седница пред летњи распуст бити 10. 

јула, а прва седница после летњег распуста 28. августа. 

 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и  45 минута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Бранкица Лекић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


