
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 280 

09.03.2016. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 09.03.2016. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 30  чланoва већа и то: др Снежана Бранковић,  проф. др Зорица Бугарчић, 

мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић,  проф. др Милош Ђуран, доц. 

др Слађана Димитријевић, проф. др Иван Живић, др Марија Живковић,  доц. др Милош 

Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић,  доц. др Драгана Крстић, проф.др Драгица 

Кнежевић, доц.др Драгана Крстић, др Владимир Марковић, доц. др Светлана Милошевић-

Златановић, 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 Зорица Петровић, проф. др Бранислав Поповић, 

проф.  др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, 

проф. др Снежана Симић, проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марија 

Станић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић. 

Са малим закашњењем седници је приступила и проф.др Љиљана Чомић тако да је 

укупан број присутних чланова  већа био 31. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: управник Института за физику проф. др Милан Ковачевић, 

секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник и Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа председавао је 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. Покретање поступка за избор наставника у звање редовни професор у Институту 

за биологију и екологију.   

3. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за билогију и екологију.   

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

биологију и екологију.  

5. Разматрање извештаја комисије за избор асистента у Институту за хемију. 

6. Покретање поступака за избор сарадника у звање асистент у Институту за 

физику. 

7. Утврђивање предлога одлуке за избор научног сарадника у Институту за хемију. 

8. Доношење одлуке о избору истраживача сарадника у Институту за хемију и 

Институту за физику. 

9. Покретање поступка за избор истраживача сарадника у Институту за хемију. 



10. Доношење одлуке о избору истраживача приправника у Институту за биологију 

и екологију. 

11. Разматрање извештаја комисијe за  избор истраживача приправника у Институту 

за хемију. 

12. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја комисије за преглед, оцену и 

одбрану докторске дисертације у Институту за математику и информатику. 

13. Разматрање извештаја комисије за преглед, оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за физику. 

14.  Одређивање комисије за писање извештаја о научној заснованости теме 

магистарске тезе и испуњености услова кандидата  у Институту за хемију. 

15. Разматрање извештаја комисије за рецензију рукописа у Институту за хемију. 

16. Захтеви упућени ННВ-у. 

17. Разно. 

 

 

 

I 

 

Записник  под  бројем 200 са VIII седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 24.02.2016. године, једногласно је усвојен. 

 

II 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-130/3 од 04.02.2016. године, а 

на основу члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к е 

 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу 

научну област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у Институту 

за биологију и екологију Факултета. 

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

једног наставника у звање редовни професор за ужу научну област Физиологија 

животиња и човека и молекуларна биологија у Институту за биологију и екологију 

Факултета, у следећем саставу: 

 

1. др Андраш Ш. Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња; 

2. др Ратко М. Радојичић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Физиологија животиња; 

3. Др Зорица С. Саичић, научни саветник Инститита за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“ у Београду, ужа научна област: Физиологија. 

 



 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

III 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-280/15  од 07.03.2016. 

године, а на основу члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 

Статута Факултета Наставно-научно је једногласно 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 наставника у звање ванредни професор за ужу 

научну област Генетика и еволуција у Институту за биологију и екологију Факултета. 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област  

Генетика и еволуција у Институту за  биологију и екологију  Факултета, у следећем 

саставу: 

 

1. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и еволуција; 

2. др Марина Стаменковић-Радак, редовни професор Биолошког факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област:  Генетика и еволуција; 

3. др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

IV 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-280/14  од 07.03.2016. 

године, а на основу члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 

Статута Факултета Наставно-научно је једногласно 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 наставника у звање доцент за ужу научну област 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и 

екологију Факултета. 

 



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

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине у Институту за  биологију и екологију  

Факултета, у следећем саставу: 

 

1. др Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета 

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

заштита животне средине (председник комисије); 

2.  др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

заштита животне средине; 

3. др Момир Пауновић, научни саветник  Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“ у Београду, ужа научна област: Хидробиологија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

 

V 

 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета 

Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије 

Природно- математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-280/8 од 03.03.2016. године у 

саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни  професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска и аналитичка хемија; др 

Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област Аналитичка хемија; др Милена Јеликић Станков, редовни професор 

Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Аналитичка 

хемија у фармацији, као и сагласности Института за хемију,  а по конкурсу расписаном 

дана 27.01.2016. године у листу „Послови“, 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 др Андрије Ћирића, асистента, у звање асистент за 

ужу научну област  Аналитичка хемија у Институту за хемију Факултета и ставља на 

увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета. 

 

VI 

На захтев Института за физику бр. 02-280/1 од 03.03.2016. 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 

 

VI-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 

Радијациона физика у Институту за физику Факултета. 



 

VI-2. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу 

за избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Радијациона физика у 

Институту за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика; 

2. др Владе Урошевић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку,  

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Примењене рачунарске науке и   

информатика; 

3. др Драгана Крстић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика, 

4. др Ненад Стевановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика. 

 

 

 

На захтев Института за физику бр. 02-280/2 од 03.03.2016. 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 

 

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

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

Квантна физика у Институту за физику Факултета. 

 

VI-4. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу 

за избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Квантна физика у 

Институту за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Мирољуб Дугић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Квантна физика; 

2. др Иван Живић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Физика кондензоване материје; 

3. др Таско Грозданов, научни саветник Института за физику у Београду,   

ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика. 

 

 

 

На захтев Института за физику бр. 02-280/3 од 03.03.2016. 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 

 

VI-5. 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. 

 

VI-6. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу 

за избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Атомска, молекулска и 

оптичка физика у Институту за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у 

следећем саставу: 

 

1. др Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 

физика; 

2. др Иван Живић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физика кондензоване материје; 

3. др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког факултета у Београду, ужа 

научна област: Физика атома и молекула. 

 

VII 

 

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

математичког факултета у саставу:  др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 

хемија; др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Душанка Д. 

Радановић, научни саветник Института за хемију, технологију и металургију у Београду, 

ужа научна област Неорганска хемија; др Биљана Шмит, научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Хемија, извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/13  од 

04.03.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

VII-1.  Утврђује  се предлог одлуке да се  др Дарко Ашанин изабере у  звање 

научни сарадник, за научну област Хемија у Институту за хемију, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

 

 

 

 

 

VIII 

 



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

математичког факултета у саставу: др Зоран Матовић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Нерганска хемија; 

др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Нерганска хемија; др Ратомир Јелић, 

ванредни професор Факултета медицинских наука, ужа научна област Фармацеутска 

хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу  бр. 25/11 од 04.03.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VIII-1. Марина Ћендић, истраживач-сарадник, бира се у звање  истраживач-

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

 

 

 

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

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона 

физика; др Владимир Удовичић, виши научни сарадник Института за физику у Београду, 

ужа научна област Радијациона физика; др Ненад Стевановић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона 

физика,  као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу  бр. 25/10  од 04.03.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 
О д л ук у 

 

VIII-2. Јелена Стајић бира се у звање  истраживач-сарадник за научну област 

Физика у Институту за физику Факултета, на три године. 

 

 

IX 

 

 

На основу захтева Института за хемију бр.  03-280/12 од 03.03.2016. године, а на 

основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

 

IX-1. Покреће се поступак за избор Марије Јеремић, дипломираног хемичара у 

истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Марије Јеремић у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 



1. др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска хемија. 

 

 

X 

 

 

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

математичког факултета у саставу: др Милан Станковић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, систематика и 

филогенија биљака; др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, систематика и 

филогенија биљака; др Бојан Златковић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област Ботаника, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу  бр. 25/12  од 04.03.2016. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

X-2.  Ненад Златић, мастер биолог, бира се у звање  истраживач-приправник за 

научну област Биологија, у Институту за биологију и екологију Факултета, на три године. 

 

XI 

 

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. 03-280/11 од 03.03.2016. године у саставу: др 

Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Зоран Р. Ратковић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; 

др Нико С. Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област Органска хемија и биохемија; др Иван С. 

Дамљановић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, научна област Хемија, као и сагласности Института за хемију, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

 

О д л у к у 

 

XI-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор Јоване Јовановић, мастер хемичара у истраживачко 

звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-математичког факултета 



у Крагујевцу, за научну област Хемија (Органска хемија) и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 

30 дана. 

 

XII 

 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне 

комисије Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др 

Дејан Дивац, научни саветник Института за водопривреду „Јарослав Черни“ у Београду, 

ужа научна област: Грађевинарство; др Владимир Ранковић, ванредни професор 

Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна опбласт Статистика и 

информатика; др Милош Ивановић, доцент ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Рачунарске комуникације; др Бобан Стојановић, ванредни професор ПМФ-а 

Универзитета у Крагујевцу (ментор),  ужа научна ообласт Програмирање, као и дописа 

Универзитета бр. 01-15/36 од 02.03.2016. године и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу  Факултета бр. 25/9 од 04.03.2016. године, 

Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Методе развоја и адаптације 

регресионих модела базиране на генетским алгоритмима“  кандидата  мр Милована 

Миливојевића и констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није 

било никаквих примедби.    

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 48 

став 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

 

XIII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 02-280/4 од 03.03.2016. 

године  у саставу: др Братислав Маринковић, научни саветник Института за физику, 

Београд, ужа научна област Атомска, молекулска , хемијска и оптичка физика, др 

Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Атомска, молекулска и оптичка физика; др Драгослав 

Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика, као и сагласности Института за 

физику, Наставно-научно веће Факултерта  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIII-1. Прихвата се објављивање Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом „Експертни системи у физици: методологија и реализација“ кандидата  мр 

Ивана Петровића. 



Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Пословника 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 инернет страници Факултета, најмање 30 дана 

пре усвајања извештаја комисије на надлежном органу, као и до одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно назначи 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. 

XIV 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-280/9 од 03.03.2016. године, 

Наставно-научно веће Факултерта  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIV-1.  Одређује се комисија за оцену научне заснованости теме магистарске тезе 

под називом  „Селективне оксидације бензилних алкохола до карбонилних једињења са  

Cu(III) комплексом“ и испуњености услова кандидата Владана Костића, дипломираног 

хемичара, за израду магистарске тезе под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

2. др Слободан Новокмет, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска биотехнологија; 

3. др Снежана Ђорђевић, доцент Медицинског факултета ВМА Универзитета 

одбране у Београду, ужа научна област: Медицинска хемија; 

4. др Вера Дивац, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија. 

 

 

XV 

 

 На основу Извештаја рецензионе комисије у Институту за хемију бр. 03-280/10 од 

03.03.2016. године у саставу:  др Горан Роглић, ванредни професор Хемијског факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област Индустријска хемија и примењена хемија; др 

Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичкoг факултетa Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Биљана Петровић, ванредни професор 

Природно-математичкoг факултетa Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Неорганска хемија, као и сагласности Института за биологију и екологију,  Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 



XV-1. Прихвата се Извештај рецензионе комисије Природно-математичког 

Факултета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис под називом:  „Приручник за вежбе из 

Индустријске хемије 2“  аутора др Зорана Ратковића проследи у даљу процедуру ради 

штампања. 

 

XVI 
 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-280/13 од 03.03.2016. године, а на 

основу члана  156 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

 

XVI-1. Даје се сагласност  се др Душици Симијоновић, научном сараднику у  

Институту за хемију за постдокторско усавршавање у иностранству, на Аристотеловом 

универзитету у Солуну (Грчка), у периоду од 01. септембра 2016. до 28. фебруара 2017. 

године. 

Сагласност се даје као један од неопходних докумената за пријављивање на 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

стипендирање постдокторског усавршавања истраживача у 2016. години. 
 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-280/18 од 08.03.2016. године, а на 

основу члана  156 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

 

XVI-2. Даје се сагласност  се др Ненаду Јанковићу, истраживачу сараднику у  

Институту за хемију за постдокторско усавршавање у иностранству, на Департману за 

молекуларну биологију Универзитета у Аустрији у периоду од 6 месеци. 

Сагласност се даје као један од неопходних докумената за пријављивање на 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

стипендирање постдокторског усавршавања истраживача у 2016. години. 
 

 

На основу захтева Института за физику бр. 02-280/5 од 03.03.2016. године, а на 

основу члана  156 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

 

XVI-3. Даје се сагласност  др Владимиру Марковићу, асистенту у  Институту за  

Физику, за ангажовање у допунском радном односу до трећине пуног радног времена на 

Високој техничкој школи струковних студија у Крагујевцу, на извођењу наставе из 

предмета Објектно оријентисано програмирање са фондом од 2 часа вежби недељно у 

летњем семестру, за школску 2015/16 годину. 

 

 Сагласност утврђена ставом 1 ове одлуке не може се користити у поступку 

акредитације високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу. 



 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-280/17 од 08.03.2016. године, а на 

основу члана  156 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

      
О д л у к у 

 

 XVI-4. Даје се сагласност за одржавање 53. Саветовања  Српског  хемијског 

друштва  на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. Саветовање ће се одржати 

10. и 11. 06.2016. године. За представнике Организационог одбора предложени су следећи 

наставници и сарадници у Институту за хемију Факултета и то: 

 

1. др Срећко Трифуновић, редовни професор, председник организационог одбора, 

2. Др Снежана Рајковић, ванредни професор, 

3. Др Марија Живковић, научни сарадник, 

4. Др Биљана Глишић, научни сарадник, 

5. Емина Мркалић, истраживач сарадник, 

6. Марина Ћендић, истраживач сарадник, 

7. Марија Јеремић, истраживач сарадник, 

8. Маја Ђукић, истраживач сарадник, 

9. Данијела Стојковић, истраживач сарадник и 

10. Нада Савић, истраживач приправник. 

 

XVII 

 

 

  У оквиру ове тачке Декан Факултета обавестио је чланове Наставно-научног већа 

да су изашли услови за пројекте, као и да је потребно да минималан број наставника и 

сарадника на пројекту 5, а максималан 25. 

 

 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 22 минута. 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р                  ДЕКАН  

 

Далиборка Јовановић, економиста 

                                                          Проф. др Срећко Трифуновић 

 

 

 


