
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 240 

12.05.2021. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

 

З А П И С Н И К 

 

Са L седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у текућем 

мандатном периоду, одржане у електронском облику дана 12.05.2021. године, са почетком 

у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe у тренутку отварања 

22 члана већа и то: доц. др Биљана Бојовић, проф. др Дејан Бојовић, мр Љиљана 

Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Невена Ђукић, проф. др Иван 

Живић, др Драгана Јаковљевић, др Сања Јанићевић, проф. др Верица Јевтић, проф. др 

Милан Ковачевић, проф. др Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић, проф. др 

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

Биљана Петровић, проф. др Виолета Петровић, проф. др Милан Станковић, др Драгана 

Стевановић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др Марина Топузовић и Теодора 

Трифуновић. 

 

Седници су са малим закашњењем приступили проф. др Бојана Боровићанин, доц. 

др Слађана Димитријевић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Светисав Савовић, проф. др 

Владица Симић и проф. др Бобан Стојановић па је седници у даљем раду присуствовало 

укупно 28 чланова. 

 

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

сопственој иницијативи: Секретар Факултета, Небојша Ђусић, дипл. правник, Самостални 

стручнотехнички сарадник за правне послове, Мирјана Ћурчић, дипл. правник. 

 

Седницом Наставно-научног већа Факултета председавао је, по овлашћењу Декана 

Факултета, проф. др Александар Остојић, Продекан за наставу Факултета. 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 доцент у Институту за 

хемију. 

3. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за биологију и 

екологију. 

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

докторатом у Институту за хемију. 

5. Утврђивање предлога одлуке о избору вишег научног сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 

6. Утврђивање предлога одлуке о избору научног сарадника у Институту за хемију. 

7. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за биологију и 

екологију и Институту за хемију. 



2 
 

8. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије о оцени и одбрани 

дoкторске дисертације у Институту за хемију. 

9. Утврђивање предлога чланова Комисија за оцену и одбрану докторских дисертација у 

Институту за биологију и екологију. 

10. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије за оцену научне 

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за физику. 

11. Разматрање Извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за биологију и екологију. 

12. Разматрање Извештаја рецензената рукописа у Институту за биологију и екологију и 

Института за хемију. 

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

14. Разно. 

 

 

I 

 

Записник под бројем 230 са XLIX седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 28.04.2021. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

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

математичког факултета у саставу: др Драгица Тривић, редовни професор, Хемијски 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област Настава хемије; датум избора у 

звање: 9.12.2020. године (председник Комисије), др Иван Дамљановић, доцент, 

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

хемије и Органска хемија; датум избора у звање: 13.03.2019. године и др Славко 

Раденковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија; датум избора у звање: 14.02.2018. године, 

као и дописа Универзитета бр. IV-01-228/6 од 05.05.2021. године, констатујући да у року од 

15 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 

Јелена Ђурђевић Николић, доцент, изабере у звање доцент за научну област: Хемија, ужу 

научну област: Настава хемије у Институту за хемију Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

III 

 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-240/6 од 10.05.2021. 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 

 



3 
 

О д л у к у 

 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за научну област: 

Биологија, ужу научну област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у 

Институту за биологију и екологију Факултета. 

 

 

IV 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03/240-2 од 07.05.2021. године и члана 

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

   

О д л у к у 

 

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

једног сарадника у звање асистент са докторатом за научну област: Хемија, ужу научну 

област: Физичка хемија у Институту за хемију Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Иван Гутман, професор емеритус, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Физичка хемија;  

2. др Светлана Марковић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Физичка хемија (председник Комисије); 

3. др Светлана Јеремић, доцент, Државни универзитет у Новом Пазару; ужа научна 

област: Хемија. 

 

 

V 

  

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Бранка Огњановић, редовни професор, 

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

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија (председник Комисије), др 

Милица Пешић, научни саветник, Универзитет у Београду, Институт за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од националног значаја за Републику 

Србију; научна област: Биологија, ужа научна област: Молекуларна неуробиологија и 

Молекуларна онкологија и др Сања Матић, виши научни сарадник, Универзитет у 

Крагујевцу, Институт за информационе технологије; научна област: Биологија, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/32 од 

10.05.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

V-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Милена Милутиновић, научни сарадник, 

изабере у научно звање виши научни сарадник за научну област: Биологија у Институту 

за биологију и екологију Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 
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VI 

 

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

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

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

хемија (председник Комисије), др Иван Дамљановић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Органска хемија и Настава хемије и 

др Горан Богдановић, научни саветник, Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне 

науке „Винча“ – Институт од националног значаја за Републику Србију; научна област: 

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

наставу бр. 25/35 од 12.05.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VI-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Марко Пешић, истраживач-сарадник, 

изабере у научно звање научни сарадник за научну област: Хемија у Институту за хемију 

Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

 

 

VII 

 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Милош Матић, доцент, Универзитет у 

Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа научна област: Физиологија животиња и 

човека и молекуларна биологија (председник Комисије), др Милица Пешић, научни 

саветник, Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ – Институт од националног значаја за Републику Србију; научна област: 

Биологија, ужа научна област: Молекуларна неуробиологија и Молекуларна онкологија и 

др Данијела Цветковић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

информационе технологије; научна област: Биологија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/33 од 10.05.2021. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
  

VII-1. Јована Јованкић, истраживач-приправник, бира се у звање истраживач-

сарадник за научну област: Биологија у Институту за биологију и екологију Факултета, 

на четири године. 

 

* * * * 

 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Небојша Пантелић, ванредни професор, 

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

(председник Комисије), др Верица В. Јевтић, ванредни професор, Универзитет у 
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Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа научна област: Неорганска хемија и др 

Данијела Стојковић, научни сарадник,Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

Информационе технологије; научна област: Хемија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/31 од 10.05.2021. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VII-2. Маријана Касаловић, истраживач-приправник, бира се у звање 

истраживач-сарадник за научну област: Хемија у Институту за хемију Факултета, на 

четири године. 

 

 

VIII 

 

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

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

Јовановић Шанта, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Новом Саду; ужа научна област: Биохемија (председник Комисије), др Данијела Костић, 

редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна 

област: Органска хемија и биохемија и др Владимир Михаиловић, доцент, Природно-

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

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета 

бр. 25/34 од 10.05.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

 

О д л у к у 

 

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

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

профил и биохемијска активност екстраката одабраних биљних врста као извора 

потенцијалних природних нутрацеутикаˮ кандидата Весне Величковић, специјалисте 

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

никаквих примедби. 

Докторска дисертација из става 1 ове одлуке трајно се доставља 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. 

 

 

IX 

 

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, као и захтева Института за биологију и екологију бр. 04-240/4 

од 10.05.2021. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

 

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

дисертације под насловом „Алелопатски потенцијал изабраних инвазивних врста 

биљака из различитих екосистема Србије“, кандидата Филипа Грбовића, истраживача-

сарадник (ментор докторске дисертације је др др Марина Топузовић, ванредни професор, 

Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет. УДК: 581.5), у следећем 

саставу:  

1. др Гордана Гајић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду, Институт за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Институт од националног значај за 

Републику Србију; научна област: Биологија, ужа научна област: Екологија биљака 

(председник Комисије); 

2. др Милан Станковић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине; 

3. др Снежана Бранковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика 

биљака. 
 

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, као и захтева Института за биологију и екологију бр. 04-240/3 

од 10.05.2021. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

дисертације под насловом „Утицај исхране на животни циклус и морфолошку 

варијабилност Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae)“, кандидата Филипа 

Вукајловића, асистента (ментор докторске дисертације је др др Снежана Пешић, ванредни 

професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет. УДК: 595.782-

591.53.063(497.11)), у следећем саставу:  
 

1. др Слободан Макаров, редовни професор, Универзитет у Београду, Биолошки 

факултет; научна област: Биологија, ужа научна област: Биологија развића 

животиња; 

2. др Александар Остојић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; научна област: Биологија,  ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине;  

3. др Снежана Танасковић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

Агрономски факултет у Чачку; научна област: Биотехничке науке, ужа научна 

област: Заштита биља (председник Комисије); 

4. др Ана Митровски Богдановић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; научна област: Биологија, ужа научна област: Зоологија;  

5. др Урош Савковић, научни сарадник, Универзитет у Београду, Институт за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Институт од националног значаја за 
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Републику Србију, Универзитет у Београду; научна област: Биологија, ужа научна 

област: Еволуциона биологија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

 

 

 

X 

 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта 

Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Светислав Савовић, редовни 

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

Нуклеарна физика (председник Kомисије), др Иванка Божовић-Јелисавчић, научни 

саветник, Универзитет у Београду; Институт за нуклеарне науке Винча – Институт од 

националног значаја за Републику Србију; ужа научна област: Физика елементарних 

честица (предложени ментор) и др Иван Смиљанић, научни сарадник, Универзитет у 

Београду Институт за нуклеарне науке Винча - Институт од националног значаја за 

Републику Србију; ужа научна област: Физика елементарних честица, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/30 

од 06.05.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

X-1. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „MЕТОД МЕРЕЊА ОДНОСА 

ГРАНАЊА ХИГСОВОГ БОЗОНА BR (H→γγ) НА 3 ТЕV CLIC“ и испуњености услова 

кандидата Горана Качаревића, и констатује да у року од 15 дана од дана стављања на 

увид јавности није било никаквих примедби. 

 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке др Иванка 

Божовић-Јелисавчић, научни саветник. 

 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 став 

1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског 

уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби Универзитета 

у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за претходна питања. 

 

 

 

XI 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-240-5 од 10.05.2021. 

године у саставу: др Татјана Љ. Митровић, редовни професор, Универзитет у Нишу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Експериментална биологија и 

биотехнологија (председник Комисије), др Снежана Д. Марковић, доцент, Универзитет 

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

и човека и молекуларна биологија (предложени ментор), др Данијела В. Тодоровић, 
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ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука; ужа научна 

област: Генетика, др Милош Матић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 

биологија и др Петар С. Арсенијевић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет 

медицинских наука; ужа научна област: Гинекологија и акушерство, као и сагласности 

Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Епигенетичка 

регулација експресије гена укључених у малигну трансформацију и инвезију тумора 

јајника“ за израду докторске дисертације кандидату Александри Г. Никезић, студенту 

ДАС Биологија. 

Предлаже се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке др Снежана Д. 

Марковић, доцент. 

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. 

 

 

XII 

На основу Извештаја рецензената у Институту за биологију и екологију у саставу:  

др Иво Савић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду, Биолошки факултет; 

ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, др Драган 

Катарановски, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду, Биолошки факултет; 

ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине и др Ана Савић, 

ванредни професор, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет; ужа научна 

област: Екологија и заштита животне средине, као и сагласности Института за биологију и 

екологију бр. 04-240/7 од 10.05.2021. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно 

је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-1. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис помоћног уџбеника под називом 

„ЕКОЛОГИЈА ЖИВОТИЊА – Практикум са радном свеском“ аутора др Снежане 

Пешић, ванредног професора, проследи у даљу процедуру ради штампања. 
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* * * * 

 

На основу Извештаја рецензената у Институту за хемију у саставу: др Зорка 

Станић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет; 

ужа научна област: Аналитичка хемија, др Татјана Вербић, ванредни професор, 

Универзитет у Београду, Хемијски факултет; ужа научна област: Аналитичка хемија и др 

Светлана Ђого Мрачевић, доцент, Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет; ужа 

научна област: Аналитичка хемија, као и сагласности Института за хемију бр. 03-240/1 од 

07.05.2021. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-2. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис практикума под називом 

„Практикум из Инструменталне аналитичке хемије“ аутора др Андрије Р. Ћирића, 

доцента, проследи у даљу процедуру ради штампања. 

 

 

 

XIII 

 

На основу захтева  Института за биологију и екологију бр. 04-240/8 од 10.05.2021. 

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

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIII-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа: „Биологија човека“, аутор: др 

Снежана Д. Марковић, доцент, у следећем саставу: 

 

1. др Татјана Љ. Митровић, редовни професор, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Експериментална биологија и 

биотехнологија; 

2. др Наташа З. Ђорђевић, ванредни професор, Државни универзитет у Новом 

Пазару, Департман за Биомедицинске науке; ужа научна област: Биологија; 

3. др Радмила Глишић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Биологија ћелија и ткива. 

 

 

 

XIV 

 

 У оквиру тачке разно Продекан за наставу, проф. др Александар Остојић је истакао 

да је 29.04.2021. године акредитован заједнички студијски програм ОАС Инжењерство 

заштите животне средине, који је наш Факултет урадио у сарадњи са колегиницама и 

колегама са Факултета инжењерских наука. Такође, истакао је да је уплаћена прва рата 

материјалних средстава, где је проф. др Верица Јефтић, Продекан за финансије, дала 

детаљно објашњење везано за наредне уплате и утрошак истих. 

 

Секретар Факултета, Небојша Ђусић, дипломирани правник, је упознао чланове 

Наставно-научног већа да је Влада Републике Србије својим Решењем именовала чланове 






