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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 260 

24. 6. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са  XXXIII седнице  Наставно-научног већа  Природно-математичког факултета 

у текућем мандатном периоду, одржане дана 24. 6. 2020. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe 30 чланова већа и 

то: доц. др Јована Богојески,  доц. др Биљана Бојовић, проф. др Дејан Бојовић, проф. др 

Бојана Боровићанин, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Милица Грбовић, доц. др 

Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић,  проф. др Невена Ђукић, проф. др 

Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, 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 Зорица Петровић, проф. др Владица Симић, проф. др Марија Станић, проф. др Милан 

Станковић, др Драгана Стевановић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др Марина 

Топузовић и проф. др Срећко Трифуновић. 

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 Декана Факултета председавао је декан 

Факултета, проф. др Срећко Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су 

једногласно усвојили следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Верификација мандата члана Наставно-научног већа. 

2. Усвајање записника са претходне седнице. 

3. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање редовни 

професор у Институту за биологију и екологију. 

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

Институту за физику. 

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

математику и информатику. 

6. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за биологију и екологију. 

7. Разматрање Извештаја Комисија о избору научних сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 

8. Покретање поступка за избор научног сарадника. 

9. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за биологију 

и екологију. 

10. Покретање поступка за избор истраживача-приправника у Институту за 

биологију и екологију. 
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11. Утврђивање предлога одлука о прихватању Извештаја Комисија за оцену научне 

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за биологију и екологију. 

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

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

хемију. 

13. Разматрање захтева за продужење рока за одбрану докторске дисертације. 

14. Разматрање Извештаја рецензената рукописа у Институту за математику и 

информатику. 

15. Предлог рецензената за оцене рукописа у Институту за биологију и екологију. 

16. Предлог Правилника о ужим научним областима Факултета. 

17. Преиначење одлуке Наставно-научног већа број 80/XVI-1 од 29. 1. 2020. године. 

18. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

19. Разно. 

I 

На основу дописа Института за хемију бр. 03-260/4 од 19. 6. 2020. године, а 

сходно члану 178 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу: 

О д л у к у 

I-1. Верификује се мандат новоизабраном члану Наставно-научног већа др 

Драгани Стевановић, асистенту у Институту за хемију, у текућем мандатном периоду. 

Верификацијом мандата др Драгана Стевановић је постала пуноправни члан већа 

на текућој седници. 

Утврђује се да је на основу члана 178 став 1 Статута Факултета др Вери Дивац, 

која је имала претходно звање сарадника у Институту за хемију престао мандат члана 

Наставно-научног већа, закључно са 17. 6. 2020. године, јер почев од 18. 7. 2020. године 

засновала радни однос на Факултету у звању дoцента. 

II 

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

мандатном периоду, одржане дана 10. 6. 2020. године, једногласно је усвојен. 

III 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-260/10  од 19. 6. 

2020. године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

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

екологију, Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 
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1. др Владица Симић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине (председник Комисије); датум избора у звање: 16. 9. 

2015;  

2. др Иво Караман, редовни професор Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Зоологија; датум избора у звање: 

1. 1. 2016; 

3. др Слободан Макаров, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Биологија развића животиња; датум избора у звање: 

14. 11. 2013. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

На основу захтева Института за физику, бр. 02-260/3  од 18. 6. 2020. године и 

члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

у физици у Институту за физику Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Милан Ковачевић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, молекулска 

и оптичка физика (председник Комисије), датум избора у звање: 1. 10. 2019; 

2. др Мирјана Ивановић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Рачунарске науке и информатика; 

датум избора у звање: 29. 4. 2002; 

3. др Бобан Стојановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање; датум 

избора у звање: 12. 6. 2019. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

V 

По захтеву Института за математику и информатику, бр. 05-260/7 од 19. 6. 2020. 

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 

V-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 

Геометрија у Институту за математику и информатику Факултета. 
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VI 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-260/11 од 19. 6. 

2020. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Генетика и еволуција, а 

у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

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

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и еволуција 

(председник Комисије); 

2. др Гордана Јоксић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, 

Београд; научна област: Биологија, ужа научна област: Генетичка токсикологија; 

3. др Дарко Грујичић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и еволуција. 

VII 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-260/14 од 19. 6. 2020. године 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 Ана Петровић, доцент, Природно-математички факултет, 

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

животне средине; др Момир Пауновић, научни саветник, Институт за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду; научна област: Биологија, 

ужа научна област: Хидробиологија, као и сагласности Института за биологију и 

екологију, Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Симоне Ђуретановић, 

истраживача-сарадника у научно звање научни сарадник, за научну област Биологија и 

доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту 

Факултета у трајању од 30 дана. 

*         *        * 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-260/15 од 19. 6. 2020. године у саставу: др 

Лидија Амиџић, редовни професор, Универзитет Сингидунум, ужа научна област: 

Заштита животне средине (председник Комисије); др Љубинко Ракоњац, научни 

саветник, Институт за шумарство, Београд, научна област: Биотехничке науке, ужа 

научна област: Екологија шума; др Милан Станковић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 
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биогеографија и заштита животне средине, као и сагласности Института за биологију и 

екологију Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Марине Вукин у научно 

звање научни сарадник, за научну област Биологија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању 

од 30 дана. 

VIII 

По захтеву Института за информационе технологије бр. 01-260/17 од  22. 6. 2020. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Покреће се поступак за поновни избор др Татјане Миладиновић, 

научног сарадника, у научно звање научни сарадник у Институту за Информационе 

технологије Универзитета у Крагујевцу, за научну област Физика. 

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Татјане 

Миладиновић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Бранко Дрљача, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Косовска Митровица, Универзитет у Приштини; ужа научна област: Теоријска 

физика (председник Комисије); 

2. др Мирко Радуловић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика;  

3. др Јасна Стевановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу;  ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика. 

IX 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-260/12 од  19. 6. 2020. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Покреће се поступак за избор Александре Марковић, истраживача-

приправника, у истраживачко звање истраживач-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 Александре 

Марковић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
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1. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и еволуција 

(председник Комисије); 

2. др Гордана Јоксић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, 

Београд; научна област: Биологија, ужа научна област: Генетичка токсикологија; 

3. др Марина Газдић Јанковић, доцент, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика. 

X 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-260/8 од  19. 6. 2020. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Покреће се поступак за избор Марине Ђоковић, студента докторских 

студија, у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну 

област Биологија. 

*         *        * 

На основу члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

X-2. Марина Ђоковић, мастер еколог и студент докторских студија биологије 

бира се у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну 

област Биологија, на три године.  

XI 

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 Оливера Милошевић 

Ђорђевић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и еволуција (предложени ментор); др 

Гордана Јоксић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча у Београду; 

научна област: Биологија, ужа научна област: Генетичка токсикологија (председник 

Комисије), др Дарко Грујичић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и еволуција, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/24 од 11. 6. 

2020. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

XI-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: „Промене у геному 

лимфоцита периферне крви пацијената са кардиоваскуларним болестима: 

фактори ризика и протективни ефекат гљиве Lenzites betulinus (L.) Fr.“ и 

испуњености услова кандидата Јоване Тубић-Вукајловић 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. 

Оливера Милошевић-Ђорђевић . 

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. 

*         *        * 

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 Биљана Ђ. Глишић, 

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

област: Неорганска хемија (предложени ментор); др Милош И. Ђуран, редовни 

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

дописни члан САНУ; ужа научна област: Неорганска хемија (председник Комисије); 

др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику 

и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду; научна област: Биологија, ужа 

научна област: Молекуларна биологија; др Зоран Д. Матовић, редовни професор, 

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

Неорганска хемија; др Биљана Петровић, ванредни професор; Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу 

Факултета бр. 25/23 од 11. 6. 2020. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XI-2. 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, карактеризација и 

антимикробна активност полинуклеарних комплекса сребра(I) са ароматичним 

азот-донорским лигандима“ и испуњености услова кандидата Соње Ђурић 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 доц. др 

Биљана Глишић. 
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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. 

XII 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-260/6 од 19. 6. 2020. године и члана 

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

следећу 

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Компаративно испитивање молекулских дескриптора заснованих на сопственим 

вредностима“ и испуњености услова кандидата Изудина Реџеповића и предложеног 

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

 

1. др Борис Фуртула, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

ментор); 

2. др Иван Гутман, професор емеритус и редовни члан САНУ, Природно-

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

хемија (председник Комисије); 

3. др Светлана Марковић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија; 

4. др Славко Раденковић, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија; 

5. др Биљана Арсић, виши научни сарадник, Природно-математички факултет, 

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

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XIII 

На основу захтева Наташе Којадиновић и сагласности Института за биологију и 

екологију, бр. 04-260/19 од 22. 6. 2020. године, а у складу са чланом 18 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и чланом 50 Статута Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-1. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под 

насловом „Могућност конзервације фрагментисаних популација риба на примеру 

поточне мрене (Barbus balcanicus, Kotlik, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002)“ кандидату 

Наташи Којадиновић и то у трајању до годину дана, због техничких потешкоћа као и 

због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета за израду докторске дисертације. 
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XIV 

На основу Извештаја рецензената у Институту за математику и информатику, у 

саставу: др Мирослава Антић, ванредни професор, Математички факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Геометрија; др Тијана Шукиловић, 

доцент, Математички факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Геометрија, као и сагласности Института за математику и информатику, бр. 05-260/18 

од 22. 6. 2020. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис под називом „Увод у геометрију“ 

аутора др Емилије Нешовић проследи у даљу процедуру ради штампања. 

XV 

На основу захтева  Института за биологију и екологију, бр. 04-260/9 од 19. 6. 2020. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-1. Одређују се рецензенти за оцену рукописа: „УВОД У 

ЕНЗИМОЛОГИЈУ“, аутора  др Невенe Ђукић, ванредног професора, у следећем 

саставу: 

1. др Гордана Матић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област Биохемија и молекуларна биологија; научни 

саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду; 

2. др Јелена Лозо, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област Биохемија и молекуларна биологија; 

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

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

молекуларна биологија. 

*         *        * 

На основу захтева  Института за биологију и екологију, бр. 04-260/13 од 19. 6. 

2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-2.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа: „ФИЗИОЛОГИЈА БИЉАКА 

– практикум са радном свеском“, аутора  др Биљане Бојовић доцента, и др Драгане 

Јаковљевић, асистента, у следећем саставу: 

1. др Тијана Цветић Антић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Физиологија и молекуларна биологија биљака; 

2. др Анета Сабовљевић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Физиологија и молекуларна биологија биљака. 
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XVI 

На основу предлога продекана за наставу бр. 01-260/16 од 22. 6. 2020. године, 

Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1. Утврђује се предлог Правилника о ужим научним областима Факултета. 

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

XVII 

На основу захтева  управника Института за хемију, бр. 03-260/5 од 19. 6. 2020. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-1. Преиначава се одлука бр. 80/XVI-1 од 29. 1. 2020. године, тако да гласи: 

Одобрава се одржавање 57. Саветовања Српског хемијског друштва које ће се одржати 

од 02. и 03.октобра 2020. године на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. 

Такође се предлажу и чланови организационог одбора у следећем саставу: 

1. Др Снежана Рајковић, ванредни професор, председник организационог одбора 

2. Др Јована Богојески, доцент 

3. Др Андрија Ћирић, доцент 

4. Др Владимир Михаиловић, доцент 

5. Др Иван Јаковљевић, асистент 

6. Ненад Јоксимовић, истраживач сарадник 

7. Весна Миловановић, истраживач сарадник 

8. Душан Ћоћић, истраживач сарадник 

9. Снежана Радисављевић, истраживач сарадник 

10. Ангелина Петровић, истраживач приправник 

11. Милица Међедовић, истраживач приправник 

12. Марко Радовановић, истраживач приправник 

13. Игњат Филиповић, истраживач приправник 

14. Ђорђе Петровић, истраживач приправник 

15. Слађана Ђорђрвић, истраживач приправник 

16. Тина Андрејевић, истраживач приправник. 

XVIII 

На основу захтева Факултета инђењерских наука, Универзитет у Крагујевцу, 

бр. 01-260/1 од 16. 6. 2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно- 

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-1. Даје се сагласност за рад у допунском радног односу до 30% пуног 

радног времена у школској 2020/21. години за следеће наставнике и сараднике: 
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-др Мирјана Лазић, доцент, за наставни предмет Математика 1, са фондом од 2 

часа предавања недељно; 

-др Мирјана Павловић, доцент, за наставне предмете Математика 2, са фондом од 

2 часа предавања недељно и Математика 3, са фондом од 2 часа предавања и 2 

часа вежби недељно; 

-др Марија Станић, редовни професор, за наставне предмете Математика 1, са 

фондом од 2 часа предавања и 1 час ДОН недељно, Математика 2 са фондом од 

2 часа предавања недељно и Нумеричка анализа и дискретна математика, са 

фондом од 2 часа предавања недељно; 

-др Милош Ивановић, ванредни професор, за наставне предмете Паралелни 

рачунарски системи, са фондом од 2 часа предавања недељно и Рачунарске 

основе интернета, са 2 фондом од 2 часа предавања недељно; 

-др Верица Јевтић, ванредни професор, за наставни предмет Хемија животне 

средине, са фондом од 2 часа предавања и 2 часа вежби недељно; 

-др Татјана Томовић, доцент, за наставне предмете Математика 1, са фондом од 2 

часа предавања недељно и Математика 2, са фондом од 2 часа предавања и 1 час 

ДОН недељно; 

-др Ненад Стојановић, доцент, за наставне предмете Математика 1, са фондом од 

4 часа вежби недељно, Математика 2, са фондом од 2 часа вежби недељно и 

Математика 3, са фондом од 2 часа предавања и 1 час ДОН недељно; 

-Теодора Трифуновић, асистент, за наставне предмете Математика 3, са фондом 

од 4 часа вежби недељно и Нумеричка анализа и дискретна математика, са 

фондом од 2 часа вежби недељно; 

-Милица Грбовић, асистент, за наставне предмете Математика 1, са фондом од 2 

часа вежби недељно и Математика 2, са фондом од 4 часа вежби недељно. 

XIX 

У оквиру тачке разно Декан факултета обавестио је чланове Наставно-научног 

већа да ће се наредна седница Наставно-научног већа одржати 8. 7. 2020. Такође је 

обавестио да је за Декана на Савету Факултета изабрана проф. др Марија Станић. 

Истакао је и да се предузимају нове мере на Факултету у борби против вируса COVID 

19. Даље је обавестио чланове о тренутном стању пријављених студената у прву годину 

основних академских студија. На крају је рекао да је у уторак, 23. 6. 2020. године, била 

у посети Факултету рецензиона комисија за акредитацију основних академских студија 

математике и да се очекује почетком јула посета комисија за акредитацију докторских 

студија физике, хемије и биологије. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 24 минута. 

*         *        * 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


