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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 110 

11. 3. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 11. 3. 2020. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 30 чланова већа и то: доц. др Јована Богојески,  доц. др Биљана Бојовић, 

проф. др Дејан Бојовић, др Бојана Боровићанин, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, 

Милица Грбовић,  др Вера Дивац, проф. др Слађана Димитријевић, проф. др Невена 

Ђукић, проф. др Иван Живић, др Драгана Јаковљевић, др Сања Јанићевић, проф. др 

Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, проф. др 

Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Зоран Матовић, проф. др 

Емилија Нешовић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др 

Виолета Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Светислав Савовић, проф. др 

Марија Станић, проф. др Милан Станковић,  проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан 

Стојановић и проф. др Марина Топузовић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и  проф. др Мирољуб Дугић и 

проф. др Владица Симић тако да је укупан број чланова већа био 32. 

Руководећи радници Факултета, као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: Небојша Ђусић, дипл. прав. и  Далиборка Јовановић, 

економиста. 

Седницом Наставно-научног већа по овлашћењу Декана Факултета председавао 

је продекан за наставу Факултета, проф. др Александар Остојић. Чланови Наставно-

научног већа су једногласно усвојили следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент за 50% радног времена у 

Институту за биологију и екологију. 

3. Разматрање Извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за хемију. 

4. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 

5. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије о оцени и 

одбрани дoкторске дисертације у Институту за хемију. 

6. Разматрање извештаја Комисија за оцену и одбрану дoкторских дисертација у 

Институту за хемију и Институту за математику и информатику. 

7. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

биологију и екологију. 
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8. Разматрање захтева у вези организације наставе у Институту за физику. 

9. Поверавање наставе у летњем семестру школске 2019/20. године. 

10. Предлог рецензената за оцену рукописа у Институту за биологију и екологију. 

11. Формирање Организационог одбора за обележавање године Стевана 

Јаковљевића. 

12. Усвајање листе ментора за стручну праксу студената основних академских 

студија Математике. 

13. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

14. Разно. 

I 

Записник под бројем 120 са XXIX седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 11. 03. 2020. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу члана 106. Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Владица Симић, редовни професор, 

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

Екологија, биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); др Саша 

Марић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду; ужа научна 

област: Морфологија, систематика и филогенија животиња; др Ана Петровић, доцент, 

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

Екологија, биогеографија и заштита животне средине, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/10 од 02.03.2020. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

II-1. Тијана Величковић, истраживач- сарадник, бира се у звање  асистент са 

50% радног времена за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине у Институту за  биологију и екологију Факултета, на три године.   

III 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-

130/3 од 06.03.2020. у саставу: др Зоран Матовић, редовни професор, Природно-

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

хемија (председник Комисије); др Срећко Трифуновић, редовни професор, 

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

Неорганска хемија; др Бранимир Јованчићевић, редовни професор, Хемијски 

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

сагласности Института за хемију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 29.01.2020. 

године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 
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О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор др Марине Ћендић Серафиновић, асистента, у 

звање асистент за ужу научну област Неорганска хемија у Институту за хемију, 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета. 

IV 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-130/10 од 09. 3. 2020. 

године, а на основу члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-1. Покреће се поступак за избор др Марине Вукин, у научно звање научни 

сарадник у Институту за  биологију и екологију, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, за научну област Биологија 

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Марине Вукин у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Лидија Амиџић, редовни професор, Универзитет Сингидунум, ужа научна 

област: Заштита животне средине (председник Комисије); 

2. др Љубинко Ракоњац, научни саветник, Институт за шумарство, Београд, 

научна област: Биотехничке науке, ужа научна област: Екологија шума;  

3. др Милан Станковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

заштита животне средине. 

V 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

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

Росић, редовни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Физиологија (председник Kомисије); др Борис Поповић, редовни 

професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: 

Хемија и биохемија; др Ненад Вуковић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; др Јелена С. 

Катанић Станковић, научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија; др Драгица Селаковић, 

доцент, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Физиологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана 

за наставу Факултета бр. 05.03.2020. од 25/11 године, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

 

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

Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Испитивање 

биљних врста Alchemilla vulgaris L. и Satureja hortensis L.: фитохемијски профил и 

биолошка активност у in vitro и in vivo условима“ кандидата Τатјане Јурић и 

констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих 

примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 16 

став 7 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

VI 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-130/4 од 

06.03.2020. године у саставу: др Веле Тешевић, редовни професор, Хемијски факултет 

у Београду, Универзитет у Београду; ужа научна област: Органска хемија (председник 

Комисије); др Дејан Баскић, ванредни професор, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Имунологија и микробиологија; др 

Милан Младеновић, ванредни професор; Природно-математички факултет у 

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

Михаиловић, доцент, Природно-математички факултет у Крагујевцу, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; др Марија Анђелковић, доцент; Факултет 

медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија, као и 

сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Биолошка активност изолованих нафтохинона и 

екстраката ризома биљке Onosma visianii Clem“, кандидата Милене Вукић. 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-130/5 од 

06.03.2020. године у саставу: др Зорица Бугарчић, редовни професор, Природни-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија 

(председник Комисије); др Зоран Ратковић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; 

др Милан Вранеш, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Новом Саду; ужа научна област: Аналитичка хемија, као и сагласности Института за 

хемију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-2. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Синтеза, карактеризација, биолошко и DFT испитивање 

хиноксалинона и бензоксазинона“, кандидата Јелене Петронијевић. 

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. 

*         *        * 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-130/2 од 

06.03.2020. године у саставу: др Ненад Јанковић, научни сарадник, Институт за 

информационе технологије Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу; научна област: 

Хемија (председник Комисије); др Мирјана Попсавин, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Органска хемија; 

др Зоран Ратковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; др Дејан Баскић, 

ванредни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Микробиологија и имунологија; др Марија Живковић, доцент, 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска 

хемија, као и сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-3. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Ацилпирувати као прекурсори у синтези неких 

биолошки активних једињења“, кандидата Ненада Јоксимовића. 
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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. 

*         *        * 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-130/7 од 

09.03.2020. године у саставу: др Мирјана Ђорић, редовни професор, Математички 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Геометрија; др Мића 

Станковић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу; 

ужа научна област: Математика; др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни 

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

научна област: Геометрија (председник Комисије), као и сагласности Института за 

математику и информатику, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

VI-4. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Неке специјалне врсте кривих, репера и површи у 

просторима Минковског“, кандидата Милице Грбовић. 

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. 

VII 

На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-130/9 од 09.03.2020. 

године и члана 39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Молекуларни механизми миграције и инвазије имортализованих и примарних 

ћелијских линија колоректалног карцинома у третману матичним млечом и 

10H2DA“ и испуњености услова кандидата Милене Јовановић и предложеног ментора, 

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

 

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

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

молекуларна биологија (председник Комисије), 

2. др Драгана Шеклић, научни сарадник, Институт за информационе технологије, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија (предложени ментор),  

3. др Јелена Ракобрадовић, научни сарадник, Институт за онкологију и  

радиологију Србије; научна област: Медицинске науке - медицина. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

VIII 

На основу захтева Управника Института за физику Факултета бр. 02-130/1 од 

04.03.2020. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Предлаже се да се изузетно у школској 2019/20. години предмет 

Програмски пакети на мастер академским студијама физике, модул Б1, из зимског 

пребаци у летњи семестар. 

IX 

  
На основу захтева продекана за наставу бр. 01-130/13 од 10.03.2020. године, а на 

основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Одређује се да се у летњем семестру школске 2019/20. године настава на 

основним академским студијама повери др Далиборки Поповић, доценту Државног 

универзитета у Новом Пазару, због спречености др Александре Максимовић, из 

следећих предмета: 

• Педагогија, фонд часова 2+0, 

• Андрагогија, фонд часова 2+0, 

• Школска педагогија, фонд часова, 2+0 
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X 

На основу захтева  Института за биологију и екологију, бр. 04-130/11 од 

09.03.2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

X-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа : „Механизми адаптација биљака 

“, аутора др Марине Топузовић, ванредног професора, у следећем саставу: 

 

1.  др Тамара Ракић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине, 

2. др Милан Станковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

заштита животне средине,  

3. др Горица Ђелић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака. 

XI 

На основу захтева продекана за наставу Факултета бр.01-130/14 од 10. 3. 

2020.године, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу   

О д л у к у  

XI-1. Формира се Организациони одбор за организацију прославе поводом 130 

година од рођења Стевана Јаковљевића, у следећем саставу: 

 

• др Ненад Филиповић, ректор Универзитета у Крагујевцу, 

• Радомир Николић, градоначелник Крагујевца, 

• др Весна Ранковић, проректор Универзитета у Крагујевцу, 

• др Владимир Ранковић, проректор Универзитета у Крагујевцу, 

• др Срећко Трифуновић, декан ПМФ-а, Крагујевац, 

• др Александар Остојић, продекан ПМФ-а, Крагујевац, 

• др Марија Станић, продекан ПМФ-а, Крагујевац, 

• др Милан Ковачевић, продекан ПМФ-а, Крагујевац, 

• др Бранка Огњановић, редовни професор, ПМФ, Крагујевац, 

• др Владица Симић, редовни професор, ПМФ, Крагујевац, 

• др Милан Станковић, ванредни професор, ПМФ, Крагујевац, 

• др Горица Ђелић, ванредни професор, ПМФ, Крагујевац, 

• др Биљана Бојовић, доцент, ПМФ, Крагујевац, 

• Александра Матић, ФИЛУМ, Крагујевац, 

• Александра Радојковић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
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• Ненад Глишић, Студентски културни центар, Крагујевац,  

• др Недељко Манојловић, члан Градског већа за образовање,  

• др Миљан Бјелетић, члан Градског већа за културу,  

• др Јасмина Предојевић Симовић, помоћник градоначелника за одрживи и 

равномерни развој града и сарадњу са удружењима.  

XII 

На основу захтева проф. др Марије Станић, бр. 05-130/15 од 10.03.2020. године, 

а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-1. Усваја се распоред Стручне праксе студената Основних академских 

студија математике академске 2019/2020. године и то: 

 

Наставник Школа 

Јелена Банковић Гајић Прва крагујевачка гимназија 

Селена Варагић Прва крагујевачка гимназија 

Драгољуб Костић Прва крагујевачка гимназија 

Јасмина Мицић Прва крагујевачка гимназија 

Јелена Миливојевић Прва крагујевачка гимназија 

Љубица Мудрић Станишковски Прва крагујевачка гимназија 

Ана Станковић Прва крагујевачка гимназија 

Марија Ивановић Прва техничка школа 

Снежана Јовановић Прва техничка школа 

Вера Лазић Прва техничка школа 

Весна Митровић Прва техничка школа 

Мирјана Николић Прва техничка школа 

Марина Николић Прва техничка школа 

Јелена Дамљановић О.Ш. „21. октобарˮ 

Првославка Марковић О.Ш. „21. октобарˮ 

Драгана Савић О.Ш. „21. октобарˮ 

Светлана Вуловић Јовановић О.Ш. „III крагујевачки батаљонˮ 

Марија Рафајловић Стојковић О.Ш. „III крагујевачки батаљонˮ 

Катарина Симић О.Ш. „III крагујевачки батаљонˮ 

Јелена Лешњак О.Ш. „Јован Поповићˮ 

Мирјана Анђелковић Вранић О.Ш. „Мома Станојловићˮ 

Зорица Станковић О.Ш. „Мома Станојловићˮ 

Драгана Миловановић О.Ш. „Радоје Домановићˮ 

Стевка Соколовић О.Ш. „Светозар Марковићˮ 

Дејан Кнежевић О.Ш. „Станислав Сремчевићˮ 

Сања Милојевић О.Ш. „Станислав Сремчевићˮ 
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XIII 

На основу захтева проф. др Марије Станић, бр. 05-130/6 од 09.03.2020. године, а 

на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

XIII-1.  Одобрава се проф. др Марији Станић, плаћено одсуство у периоду од 

5. до 11. 7. 2020. године због одласка на међународну конференцију Functional Analysis, 

Approximation Theory and Numerical Analysis (FAATNA 2020) која ће се одржати у 

Матери, Италија. На то конференцији је један од организатора специјалне секције 

Orthogonal Polynomials, Interpolation and Numerical Integration у оквиру које ће 

одржати и предавање. 

Одлука о плаћеном одсуству је један од неопходних докумената за добијање 

средстава о суфинансирању учешћа на међународним конференцијама при 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 

XIV 

Под овом тачком продекан за наставу, обавестио је чланове Наставно-научног 

већа да је Декан Факултета на састанцима у Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја а, у вези са новим пројектима. 

*         *        * 

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

*         *        * 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка Јовановић 

П Р О Д Е К А Н  З А  Н А С Т А В У 

 

Проф. др Александар Остојић 

 


