
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 560 

24.11.2021. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

Са II седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултетaу текућем 

мандатном периоду, одржане дана 24.11.2021. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe 27 чланова већа и то: 

др Јована Богојески, доцент, др Бојана Боровићанин, ванредни професор, др Филип 

Вукајловић, асистент, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, предавач, др Радмила Глишић, 

ванредни професор, др Небојша Даниловић, асистент са докторатом, др Слађана 

Димитријевић, доцент, др Горица Ђелић, ванредни професор, др Радосав Ђорђевић, 

редовни професор, др Иван Живић, редовни професор, др Верица Јевтић, ванредни 

професор, др Милан Ковачевић редовни професор, др Маријана Косанић, ванредни 

професор, др Драгана Крстић, ванредни професор, Лазар Крстић, асистент, др Емилија 

Нешовић, редовни професор, др Биљана Петровић, редовни професор, др Виолета 

Петровић, ванредни професор, др Зорица Петровић, редовни професор, др Славко 

Раденковић, ванредни професор, др Вишња Симић, доцент, др Марија Станић, редовни 

професор, др Зорка Станић, ванредни професор, др Милан Станковић, ванредни професор, 

др Драгана Стевановић, асистент са докторатом, др Ненад Стевановић, ванредни професор 

и др Марина Топузовић, редовни професор. 

 

Седници су са малим закашњењем приступили др Мирољуб Дугић, редовни 

професор и др Александар Остојић, ванредни професор, па је седници у даљем раду 

присуствовало укупно 29 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 председавала је проф. др Марија 

Станић, Декан Факултета. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Покретање поступака за избор наставника у звање ванредни професор у Институту за 

математику и информатику. 

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

за математику и информатику. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент за 50% радног времена на 

Катедри општеобразовних предмета. 

5. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент са докторатом у Институту за 

биологију и екологију. 

6. Доношење одлука о избору сарадника у звање асистент у Институту за математику и 

информатику и Институту за физику. 
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7. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент у Институту за математику и 

информатику. 

8. Доношење одлуке о избору сарадника у звање сарадник у настави у Институту за 

математику и информатику. 

9. Покретање поступка за избор сарадника у звање сарадник у настави у Институту за 

математику и информатику. 

10. Утврђивање предлога одлуке о избору научног сарадника  у Институту за биологију и 

екологију. 

11. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за физику. 

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

дoкторске дисертације у Институту за хемију. 

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

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за хемију.  

14. Усвајање предлога мањих измена студијског програма ОАС Математика. 

15. Усвајање Извештаја о пролазности на испитима по предметима у школској 2020/2021. 

години. 

16. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

17. Разно. 

 

I 

 

Записник под бројем 530 са I седнице Наставно-научног већа у текућем мандатном 

периоду, одржане дана 10.11.2021. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-560/4 од 17.11.2021. 

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 

 

О д л у к у 

 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор за научну 

област Рачунарске науке, ужу научну област Методологије рачунарства у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

 

* * * * 

 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-560/17 од 19.11.2021. 

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 

 

О д л у к у 

 

II-2. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор за научну 

област Математика, ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за 

математику и информатику Факултета. 
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III 

 

На основу члана 145 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 21 став 3 и 4 и 

члана 22 став 1 тачка 1) Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 

радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, члана 99 Статута Факултета и 

Извештаја комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима Природно-

математичког факултета у саставу: др Ђурђица Такачи, редовни професор, Универзитет у 

Новом Саду, Природно-математички факултет, ужа научна област: Примењена анализа; 

датум избора у звање 10.03.1997. (председник Комисије), др Бранислав Поповић, 

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

ужа научна област: Методика, историја и филозофија математике; датум избора у звање 

07.09.2017. године и др Слађана Димитријевић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама; 

датум избора у звање 09.07.2018. године, као и дописа Универзитета бр. IV-02-794/8 од 

23.11.2021. 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 

 

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

Александар Миленковић, истраживач-сарадник, изабере у звање доцент за научну област 

Педагошке и андрагошке науке, ужу научну област Методика наставе математике у 

Институту за математику и информатику Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

IV 

 

По захтеву Катедре општеобразовних предмета бр. 06-560/19 од 22.11.2021. 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 

 

О д л у к у 

 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за 50% радног времена 

за научну област Психолошке науке, ужу научну област Општа психологија на Катедри 

општеобразовних предмета Факултета. 

 

V 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-560/10 од 18.11.2021. године, 

а на основу члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

 

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

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за 
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научну област Биологија, ужу научну област Зоологија у Институту за биологију и 

екологију Факултета. 

  

 

VI 

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

математичког факултета у саставу: др Марко Петковић, редовни професор, Универзитет у 

Нишу, Природно-математички факултет; ужа научна област: Рачунарске науке 

(председник Комисије), др Бранко Арсић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Примењено рачунарство и др Ана 

Капларевић-Малишић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Методологије рачунарства, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр.  25/65 од 15.11.2021. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VI-1. Драгутин Остојић, мастер информатичар, бира се у звање  асистент за 

научну област Рачунарске науке, ужу научну област Методологије рачунарства у 

Институту за математику и информатику Факултета, на три године.   

 

* * * * 

 

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

математичког факултета у саставу: др Миљана Јовановић, редовни професор, 

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

(председник Комисије), др Марија Станић, редовни професор, Универзитет у 

Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама и др Слађана Димитријевић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/67 од 

17.11.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VI-2. Теодора Трифуновић, асистент, бира се у звање  асистент за научну област 

Математика, ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за 

математику и информатику Факултета, на три године.   

 

* * * * 

 

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

математичког факултета у саставу: др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, 

Универзитет у Београду, Институт за физику, Београд, Институт од националног значаја за 

Републику Србију; научна област: Физика (председник Комисије), др Драгана Крстић, 

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

научна област: Радијациона физика и др Ненад Стевановић, ванредни професор, 

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

Радијациона физика, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 
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продекана за наставу бр. 25/62 од 12.11.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VI-3. Марко Милошевић, истраживач-приправник, бира се у звање асистент за 

научну област Физика, ужу научну област Радијациона физика у Институту за физику 

Факултета, на три године.   

 

VII 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-560/5 од 17.11.2021. 

године, а на основу члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

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

Рачунарске науке, ужу научну област Методологије рачунарства у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

 

VIII 

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

математичког факултета у саставу: др Радосав Ђорђевић, редовни професор, Универзитет 

у Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа научна област: Алгебра и логика 

(председник Комисије), др Марија Боричић Јоксимовић, доцент, Универзитет у 

Београду, Факултет организационих наука; ужа научна област: Математичке методе у 

менаџменту и информатици и др Ненад Стојановић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Алгебра и логика, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/63 од 

12.11.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VIII-1. Маја Лаковић, дипломирани математичар, бира се у звање сарадник у 

настави за научну област Математика, ужу научну област Алгебра и логика у Институту за 

математику и информатику Факултета, на годину дана. 

 

 

IX 

 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-560/3 од 17.11.2021. 

године, а на основу члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

 

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

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за научну 

област Рачунарске науке, ужу научну област Методологије рачунарства у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

 

X 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Марина Топузовић, редовни професор, 

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

Морфологија, фитохемија и систематика биљака, др Гордана Гајић, виши научни 

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

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

Биологија, ужа научна област: Екологија биљака (председник Комисије) и др Милан 

Станковић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/64 од 

12.11.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

X-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Филип Грбовић, истраживач-сарадник 

изабере у научно звање 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. 

 

 

XI 

По захтеву Института за физику бр. 02-560/12 од 18.11.2021. године, а на основу 

члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело 

следећу 

  

О д л у к у 

 

XI-1. Покреће се поступак за избор др Љубице Кузмановић, асистента, у научно 

звање научни сарадник у Институту за физику Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, за научну област Физика. 

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Љубице Кузмановић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Светислав Савовић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Субатомска физика (председник 

Комисије); 
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2. др Милан Ковачевић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика; 

3. др Јелена Стајић, виши научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

информационе технологије; научна област: Физика. 

 

 

XII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Иван Гутман, 

професор емеритус и редовни члан САНУ, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

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

Светлана Марковић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Физичка хемија и др Биљана Арсић, виши 

научни сарадник; Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет; ужа научна 

област: Органска хемија и Биохемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/66 од 15.11.2021. 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 

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

испитивање молекулских дескриптора заснованих на сопственим вредностима“ 

кандидата Изудина Реџеповића, студента ДАС Хемија 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. 

 

XIII 

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 Верица Јевтић, ванредни професор, 

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

Неорганска хемија (предложени ментор), др Биљана Петровић, редовни професор, 

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

Неорганска хемија (председник Комисије) и др Јелена Пољаревић, доцент, Универзитет 

у Београду, Хемијски факултет; ужа научна област: Општа и неорганска хемија, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета 

бр. 25/68 од 22.11.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 
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О д л у к у 

 

XIII-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: ,,Синтеза, структурна, теоријска 

и биолошка испитивања паладијум(II) комплекса са неким аминокиселинским 

дериватима пропилендиамина“ и испуњености услова кандидата Ђорђа Петровића, 

студента ДАС Хемија 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 проф. др 

Верица Јевтић. 

 

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. 

 

 

XIV 

На основу Захтева Института за математику и информатику бр. 05-560/15 од 

19.11.2021. године и   члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следећу: 

О д л у к у 

 

XIV-1 Утврђује се предлог мањих измена студијског програма ОАС Математика, 

модул Теоријска математика и примене у Институту за математику и информатику 

Факултета и то: 
 

4. семестар ОАС Математика, модул Теоријска математика и примене   

На позицији Изборног предмета 6, где постоје два изборна предмета, уводи се нови изборни 

предмет Филозофија природних наука, који се већ реализује као изборни предмет на ОАС Физике 

(шифра  FI1039). 

 

Студијски програм/студијски програми: Физика; Математика; Биологија 

Врста и ниво студија:  Основне академске студије физике, математике, биологије 

Назив предмета: Филозофија природних наука 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  Стевановић М. Јасна 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 5  

Услов: Уписан одговарајући семестар 

Циљ предмета 
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Природне науке настоје да екстензивно региструју чињенице природних збивања, а да затим 

индуктивном методом, опажањем и по могућству експериментом пронађу законитости које владају 

у природи. Због тога је циљ овог предмета да студенте уведе у критичко промишљање природних 

наука, тј. оних наука које за свој предмет истраживања имају »природу« у њеној свеукупности 

Исход предмета  

Знања везана за унутрашње токове основни природних наука кроз анализу концепата, емпиријских 

закона, теоријских модела и њихових међузависности, разматраних такође и кроз њихов историјски 

развој. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Смисао и сврха научног објашњења, Каузалитет, Законитост понашања, Онтолошки, Гносео -

Онтолошки постулати. Постулат Интеракција- Егзистенција Узрочно последичан однос као 

симултан, Узрочно последичан однос као сукцесиван, две дефиниције принципа каузалности. 

Финални узрок, Предходни узрок, Проблеми индукције у научном истраживању, Револуционарне 

промена у научном схватању, Континуум и дискретност, као последица два схватанја принципа 

каузалности, Разлика измедђу грчког схватањја математике као геометрије и модерне математике 

која је пре свега анализа Атомизација - индивидуализација, Концепт материје, Ентитети: простор и 

време, Кретање; Научне теорије и њихово уједињавања, Мерење и научне хипотезе, Експеримент 

као критеријум истинитости логичких конструкција, Експеримент и мисаони експеримент. Квантна 

механика и давање предности егзистенцији.  

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Студентски семинари, тематске дебате 

Литература  

Аристотел,  Метафизика, Култура, Београд(1971); Г. В.Ф. Хегел, Историја филозофије, БИГЗ, 

Београд(1970); Г.В.Ф. Хегел, Филозофијска пропедеутика, Графос, Београд(1985); И.Кант,  

Критика чистог ума, БИГЗ, Београд(1976); В. Кораћ, Б. Павловић, Историја филозофије, Завод за 

уџбенике и наставна средства, Београд (1986). 

Број часова  активне наставе 2+1=3 Остали 

часови 
Предавања: 2 Вежбе: 

1 

Други облици наставе:  

Семинарски: 0 

Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Проблемски орјентисана настава, студенска припрема семинара, тематске дебате. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 40 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   
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XV 

У складу са чланом 16. став 2. Правилника о полагању испита и оцењивању на 

испиту Универзитета у Крагујевцу, а на основу дописа Продекана за наставу бр. 01-560/14 

од 19.11.2021. године и дописа Комисије за обезбеђење квалитета бр. 01-560/18 од 

22.11.2021. године, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу: 

 

О д л у к у 

 

XV-1 Усваја се Извештај број 01-560/18 од 22.11.2021. године о пролазности на 

испитима по предметима у школској 2020/2021. години, Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу.  

Саставни део ове одлуке је Извештај из става 1 ове одлуке и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

XVI 

 

На предлог Института за биологију и екологију Факултета број 04-560/11 од 

18.11.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу: 

 

О д л у к у 

 

XVI-1 Одобрава се да Природно-математички факултет у Крагујевцу буде 

суорганизатор Трећег конгреса биолога Србије који Српско биолошко друштво као главни 

носилац организује у термину 21-25. септембар 2022. године на Златибору. 

 

* * * * 

 

На захтев Државног универзитета у Новом Пазару бр. 4087/21 од 10.11.2021. 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 

 

XVI-2. 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 Екологија и географија биљака (обавезни 

предмет), у VIII семестру школске 2022/2023. године, на основним академски студијама, са 

фондом од 2 часа предавања и 2 часа вежби, Механизми адаптације биљака (изборни 

предмет), у I семестру школске 2022/2023 године, на мастер академским студијама, са 

фондом од 2 часа предавања и 2 часа вежби и Истраживачки рад, у школској 2022/2023. 

години, што по акредитационом оптерећењу износи 0,04 часова, за школску 2022/2023. 

годину.  

Сагласност се даје за потребе акредитације студијских програма основних и мастер 

академских студија биологије, почев од школске 2022/2023. године. 

Укупно акредитационо оптерећење проф. др Милана Станковића на студијским 

програмима Универзитета у Новом Пазару износи 2,94 часова, док укупно акредитационо 

оптерећење на Природно-математичком факултету износи 8,14. 

 



11 
 

* * * * 

 

На захтев Државног универзитета у Новом Пазару бр. 4194/21 од 21.11.2021. године 

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 

 

XVI-3. Даје се сагласност др Горици Ђелић, ванредном професору, за рад у 

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

Новом Пазару, на извођењу наставе из предмета Систематика и филогенија биљака 

(обавезни предмет), у IV семестру школске 2022/2023. године, на основним академским 

студијама, са фондом од 3 часа предавања. 

Сагласност се даје за потребе акредитације студијских програма основних и мастер 

академских студија биологије, почев од школске 2022/2023. године. 

Укупно акредитационо оптерећење проф. др Горице Ђелић на студијским 

програмима Универзитета у Новом Пазару износи 1.5 часова, док укупно акредитационо 

оптерећење на Природно-математичком факултету износи 7.49 часова. 

 

* * * * 

 

На захтев Државног универзитета у Новом Пазару 4194/21 од 21.11.2021. 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 

 

XVI-4. Даје се сагласност др Биљани Бојовић, доценту, 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 (обавезни предмет), у II 

семестру школске 2022/2023. године, на основним академским студијама, са фондом од 3 

часа предавања и Физиологија биљака (обавезни предмет), у II семестру школске 

2022/2023. године, на основним академским студијама, са фондом од 2 часа предавања. 

Сагласност се даје за потребе акредитације студијских програма основних и мастер 

академских студија биологије, почев од школске 2022/2023. године. 

Укупно акредитационо оптерећење доц. др Биљане Бојовић на студијским 

програмима Универзитета у Новом Пазару износи 1.5 часова, док укупно акредитационо 

оптерећење на Природно-математичком факултету износи 8.87 часова. 

 

* * * * 

 

На захтев Државног универзитета у Новом Пазару бр. 4080/21 од 10.11.2021. године 

и сагласности Института за хемију, 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 

 

 

 

 






