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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 270 

8. 7. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са XXXIV седнице  Наставно-научног већа  Природно-математичког факултета 

у текућем мандатном периоду, одржане дана 8. 7. 2020. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe 25 чланова већа и 

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

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

Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, 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 Александар 

Остојић, проф. др Марија Станић, проф. др Милан Станковић, др Драгана Стевановић, 

проф. др Ненад Стевановић, проф. др Марина Топузовић и проф. др Срећко Трифуновић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и  проф. др Невена Ђукић и проф. 

др Бранка Огњановић тако да је укупан број чланова већа био 27. 

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 Факултета председавао је Декан Факултета, 

проф. др Срећко Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили 

следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање Извештаја Комисије за избор наставника у звање редовни професор 

у Институту за биологију и екологију. 

3. Разматрање Извештаја Комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за хемију. 

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

Институту за математику и информатику. 

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

Институту за биологију и екологију. 

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

и Институту за математику и информатику. 

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

за математику и информатику. 

8. Разматрање Извештаја Комисија о избору научних сарадника. 

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

математику и информатику. 
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10. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за математику и информатику. 

11. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисија за оцену научне 

заснованости теме докторских дисертација и испуњености услова кандидата и 

предложених ментора у Институту за биологију и екологију. 

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

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за 

математику и информатику. 

13. Разматрање Извештаја рецензената рукописа у Институту за биологију и 

екологију и на Катедри општеобразовних предмета. 

14. Утврђивање предлога ванредног испитног рока за школску 2019/20. годину. 

15. Преиначење одлуке Наставно-научног већа број 50/XХII-1 од 15. 1. 2020. године. 

16. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

17. Разно. 

I 

Записник под бројем 260 са XXXIII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 24. 6. 2020. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-270/7 од 01.07.2020. године 

у саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и 

еволуција (председник Комисије), др Марина Стаменковић-Радак, редовни 

професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, ужа научна област: 

Генетика и еволуција; Академик др Драгослав Маринковић, редовни професор у 

пензији, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, ужа научна област: Генетика 

и еволуција, као и сагласности Института за (математику и информатику; биологију 

и екологију, хемију, физику) Факултета, а по конкурсу расписаном дана 18.03.2020. 

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

О д л у к у 

II-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Снежане Станић, ванредног професора у звање редовни професор за ужу научну 

област Генетика и еволуција  у Институту за биологију и екологију Факултета, па се 

ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 

објављивања на универзитетском сајту. 

III 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-270/5 од 01.07.2020. године у 

саставу: др Зоран Матовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 
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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 Биљана 

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

научна област: Неорганска хемија; др Драган Ђорђевић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Општа и Неорганска 

хемија; др Матија Златар, виши научни сарадник; Институт за хемију, технологију и 

металургију, Универзитет у Београду; научна област: Хемија, као и сагласности 

Института за хемију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 18.03.2020. године у 

листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

III-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Марине Ћендић-Серафиновић, асистента у звање доцент за ужу научну област 

Неорганска хемија  у Институту хемију Факултета, па се ставља на увид јавности 30 

дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

IV 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-270/35  од 

06.07.2020. 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 Геометрија 

у Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Мирослава Петровић Торгашев, редовни професор у пензији, Природнo-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Геометрија; датум последњег избора: 14. 12. 2004. (председник Комисије); 

2. др Мирослава Антић, ванредни професор, Математички факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Геометрија; датум последњег избора: 26. 12. 2016; 

3. др Емилија Нешовић, ванредни професор, Природнo-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Геометрија; датум последњег 

избора: 10. 2. 2016. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

V 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-

270/9 од 03.07.2020. у саставу: др Снежана Пешић, ванредни професор, Природно-

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

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије), др Александар 
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Остојић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

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

др Ана Савић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Нишу; ужа научна област: Екологија и заштита животне средине, као и сагласности 

Института за биологију и екологију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 

03.06.2020. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Драгане Предојевић, асистента, у звање асистент 

за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у 

Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој 

служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

VI 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-270/3 од 1. 7. 2020. године, а на основу 

члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

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

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

Аналитичка хемија у Институту за хемију Факултета. 

*         *        * 

По захтеву Института за математику и информатику, бр. 05-270/34 од 06.07.2020. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Геометрија у Институту за математику и информатику Факултета. 

VII 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-270/33 од 06.07.2020. 

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 сарадник у настави за ужу 
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научну област Методика наставе математике у Институту за математику и 

информатику; Факултета. 

VIII 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-270/11 од 03.07.2020. године у саставу: др 

Снежана Д. Марковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 

биологија (председник Комисије); др Марко Живановић, научни сарадник, Институт 

за информационе технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија; др 

Татјана Митровић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Нишу; ужа научна област: Експериментална биологија и биотехнологија, као и 

сагласности Института за биологију и екологију Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Јелене Кошарић, 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. 02-270/6 од 01.07.2020. године у саставу: др 

Бранко Дрљача, ванредни професор, Природно-математички факултет, Косовска 

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

(председник Комисије); др Мирко Радуловић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 

физика; др Јасна Стевановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

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

сагласности Института за физику Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

VIII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Татјане Миладиновић, 

научни сарадник у научно звање научни сарадник, за научну област Физика и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

IX 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-270/53 од 07.07.2020. 

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

једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

IX-1. Покреће се поступак за избор Срђана Николића, студента докторских 

студија рачунарских наука, у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту 

за математику и информатику Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, за научну област Рачунарске науке. 

*         *        * 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IX-2. Срђан Николић, студент докторских академских студија рачунарских 

наука бира се у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за 

математику и информатику Природно-математичког факултета Универзитета, за научну 

област Рачунарске науке, на три године. 

*         *        * 

По захтеву Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 01-

270/55 од 06.07.2020. године, а на основу члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета, једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IX-3. Покреће се поступак за избор Јована Луковића, студента докторских 

студија, у истраживачко звање истраживач-приправник за научну област Хемија. 

*         *        * 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IX-4. Јован Луковић, студент докторских академских студија бира се у 

истраживачко звање истраживач-приправник за научну област Хемија, на три године. 

X 

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 математику и 

информатику бр. 05-270/32 од 06.07.2020. године,  Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

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

дисертације под насловом „Вишескални рачунарски модел мишића заснован на 

макромоделу коначних елемената и Хакслијевом микромоделу“, кандидата Марине 

Свичевић (ментор докторске дисертације је др Бобан Стојановић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: 

Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи. УДК: 004 (Рачунарска 

наука и технологија. Рачунарство) , у следећем саставу:  

1. др Ненад Филиповић, редовни професор, Факултет инжењерских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењена механика и 

Примењена информатика и рачунарско инжењерство (председник Комисије); 

2. др Марко Петковић, редовни професор, Природнo-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; 

3. др Милош Ивановић, ванредни професор, Природнo-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Рачунарске комуникације; 

4. др Ана Капларевић Малишић, доцент, Природнo-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање; 

5. др Србољуб Мијаиловић, Research Professor, Illinois Institute of Technology, 

Chicago, USA. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

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; др Дарко 

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

научна област: Генетика и еволуција (председник Комисије), као и извештаја 

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

25/25 од 07.07.2020. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

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: „Детерминанте геномске 

нестабилности у лимфоцитима периферне крви пацијенткиња са карциномом 

ендометријума“ и испуњености услова кандидата Александре Марковић и констатује 

да у року од 15 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 
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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 Снежана Д. 

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

научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија (председник 

Комисије), др Драгана Шеклић, научни сарадник, Институт за информационе 

технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија (предложени 

ментор), др Јелена Ракобрадовић, научни сарадник, Институт за онкологију и  

радиологију Србије; научна област: Медицина, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/26 од 07.07.2020. 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: „Молекуларни механизми 

миграције и инвазије имортализованих и примарних ћелијских линија 

колоректалног карцинома у третману матичним млечом и активном супстанцом 

10H2DA“ и испуњености услова кандидата Милене Јовановић 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 Драгана 

Шеклић. 

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 математику и информатику, бр. 05-270/31 од 

06.07.2020. 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 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Мешовита метричка димензија графова“ и испуњености услова кандидата Милице 

Миливојевић-Данас и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под 

наведеним насловом, у следећем саставу: 

1. др Јозеф Кратица, научни саветник, Математички институт САНУ; ужа научна 

област: Рачунарство (предложени ментор); 

2. др Бојана Боровићанин, ванредни професор, Природнo-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу ; ужа научна област: Дискретна математика 

(председник Комисије); 

3. др Александар Савић, ванредни професор; Математички факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област Нумеричка математика и оптимизација. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

*         *        * 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-270/30 од 

06.07.2020. године и члана 39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-2. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Неке модификације класичних мера, одговарајући ортогонални полиноми и 

квадратуре Гаусовог типа“ и испуњености услова кандидата Невене Васовић и 

предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 

следећем саставу: 

1. Академик др Градимир Миловановић, редовни професор у пензији, 

Математички институт САНУ, Београд; ужа научна област: Нумеричка анализа 

и теорија апроксимације (предложени ментор); 

2. др Марија Станић, редовни професор; Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама (председник Комисије); 

3. др Дејан Бојовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XIII 

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

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

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

животне средине, др Горица Ђелић, ванредни професор, Природно-математички 
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факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака, као и сагласности Института за биологију и екологију бр. 04-270/10 

од 03.07.2020. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис уџбеника под називом 

„Механизми адаптације биљака“ аутора др Маринe Топузовић, ванредног 

професора, проследи у даљу процедуру ради штампања. 

*         *        * 

На основу Извештаја рецензената на Катедри општеобразовних предмета у 

саставу: др Ивана Трбојевић Милошевић, ванредни професор, Филолошки факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Англистика – Енглески језик; др Ненад 

Томовић, ванредни професор, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; ужа 

научна област: Англистика – Енглески језик; др Сандра Стефановић, доцент, Факултет 

инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Енглески језик у 

инжењерству; др Борис Фуртула, ванредни професор, Природно-математички 

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

сагласности Катедре општеобразовних предмета бр. 06-270/15 од 06.07.2020. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

„TEST YOUR ENGLISH GRAMMAR (Level B1)“ аутора мр Љиљане Вукићевић 

Ђорђевић, наставника страног језика и др Анице Глођовић, доцента, проследи у даљу 

процедуру ради штампања. 

XIV 

На основу дописа продекана за наставу бр. 01-270/37 од 6. 7. 2020. године, 

Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Одобрава се одржавање ванредног септембарског испитног рока. 

Пријављивање за ванредни септембарски рок ће се одржати oд 21. до 25. 9. 2020. године. 

Ванредни септембарски рок ће се одржати у периоду од 28. 9. до 3. 10. 2020. и у њему 

студенти имају право да пријаве све испите.  

XV 

На основу захтева  др Невене Михаиловић, бр. 03-270/2 од 01. 07. 2020. године, а 

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

је донело следећу 
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О д л у к у 

XV-1. Преиначава се одлука бр. 50/XХII-1 од 15. 1. 2020. године тако да гласи: 

„Одобрава се др Невени Михаиловић научном сараднику у Институту за хемију 

Факултета плаћено одсуство у периоду од 01. 08. 2020. до 01. 02 2021. године у циљу 

усавршавања у иностранству у трајању од шест месеци.“ 

Поменута Одлука је један од неопходних докумената за тренутно актуелан 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

стипендирање истраживача постдоктораната у престижним научно-истраживачким 

организацијама у иностранству. Кандидат ће постдокторско усавршавање провести на 

Фармацеутском факултету Универзитета у Љубљани (Словенија), под менторством 

проф. др Сама Крефта, редовног професора истог факултета. 

XVI 

На основу захтева Агрономског факултета у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, 

бр. 01-270/1 од 25. 06. 2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно- 

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

времена у школској 2020/21. години Марку Дабићу, асистенту, за ангажовање на 

основним академским студијама Прехрамбена технологија на Агрономском факултету 

у Чачку, за обавезне предмете Математика 1, са недељним фондом од два часа вежби 

у зимском семестру школске 2020/21. године, и Математика 2, са недељним фондом од 

три часа вежби у летњем семестру школске 2020/21. године. 

*         *        * 

На основу захтева Универзитета у Крагујевцу, бр. 01-270/8 од 02. 07. 2020. 

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-2. Даје се сагласност у допунском радном односу до 30% пуног радног 

времена за акредитацију студијског програма мастер академских студија Развој 

компјутерских игара почев од школске 2020/21. године за следеће наставнике и 

сараднике: 

Име и 

презиме 

наставника и 

сарадника 

Назив 

предмета 

Фонд у 

часовима 
Семестар Статус 

Акредитационо 

оптерећење 

Проф. др Бобан 

Стојановић 

3Д рачунарска 

графика 
0,20 часова 

предавања 
II Изборни 0,1 часова 
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Доц. др Ана 

Капларевић 

Малишић 

Пројектовање 

корисничког 

доживљаја 

0.28 часова 

предавања II Изборни 0,14 часова 

Јелица 

Васиљевић 

3Д рачунарска 

графика 
2 часа 

вежби 
II Изборни 0,5 часова 

Љубица 

Ковачевић 

Пројектовање 

корисничког 

доживљаја 

2 часа 

вежби II Изборни 0,5 часова 

*         *        * 

На основу захтева др Драгане Јаковљевић, бр. 04-270/13 од 06. 07. 2020. године, 

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

једногласно донело следеће 

О д л у к е 

XVI-3. Одобрава се др Драгани Јаковљевић, учешће на конкурсу Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за суфинансирање издавања 

монографије: „Босиљак (Ocimum basilicum L.) у култури in vitro“. 

XVI-4. Одобрава се закључење Споразума Факултета са Задужбином Андрејевић 

о заједничком издавању монографије „Босиљак (Ocimum basilicum L.) у култури in vitro“   

На основу захтева Теодоре Трифуновић , бр. 05-270/12 од 06. 07. 2020. године, 

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-5. Одобрава се Теодори Трифуновић, асистенту Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу, учешће у научном пројекту у оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за 

науку Републике Србије под називом „Stochastic Differential Equations and Applications“, 

акроним SDEsAPP. Руководилац пројекта је др Марија Милошевић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.  

*         *        * 

На основу захтева др Биљане Ђ. Глишић, Тине Андрејевић и Невене 

Стевановић, бр. 03-270/16 од 06. 07. 2020. године, а на основу члана 176 Статута 

Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 XVI-6. Одобрава се др Биљани Ђ. Глишић, доценту, Тини Андрејевић, 

истраживачу-приправнику и Невени Стевановић, истраживачу-приправнику 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу,  учешће у научном пројекту у оквиру 

позива ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под називом „Value-added biologics 

through eco sustainable routes“, акроним BioECOLogics. Руководилац пројекта је др 

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

генетичко инжењерство, Универзитет у Београду. 
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На основу захтева др Светлане Марковић, др Милене Милутиновић, Петра 

Станића и Жика Милановића, бр. 03-270/36 од 06. 07. 2020. године, а на основу члана 

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

О д л у к у 

XVI-7. Одобрава се др Светлани Марковић, редовном професору, др Милени 

Милутиновић, асистенту са докторатом, Петру Станићу, истраживачу-приправнику и 

Жики Милановићу, истраживачу-приправнику Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу,  учешће у научном пројекту у оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за науку 

Републике Србије под називом „Development of Novel Coumarin-based Antioxiodants: 

Synthesis and Characterization of New Hybrids and Metal Complexes, Evaluation of 

Biological Activity“, акроним NewCoumBasedAntiox. Руководилац пројекта је др Зоран 

Марковић, научни саветник, Институт за информационе технологије, Универзитет у 

Крагујевцу. 

*         *        * 

На основу захтева др Иване Радојевић, др Катарине Младеновић и др 

Мирјане Грујовић, бр. 04-270/38 од 06. 07. 2020. године, а на основу члана 176 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-8. Одобрава се др Ивани Радојевић, доценту, др Катарини Младеновић, 

научном сараднику и др Мирјани Грујовић, научном сараднику Природно-

математичког факултета у Крагујевцу,  учешће у научном пројекту у оквиру позива 

ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под називом „Human Colon Cancer-Microbiome 

Relation – In vitro and Colon-on-a-Chip Metastatic Potential Prediction“, акроним 

Colon@Chip. Руководилац пројекта је др Марко Живановић, научни сарадник, Институт 

за информационе технологије, Универзитет у Крагујевцу. 

*         *        * 

На основу захтева др Татјане Стојановић, бр. 05-270/40 од 07. 07. 2020. године, 

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-9. Одобрава се др Татјани Стојановић, доценту Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу, учешће у научном пројекту у оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за 

науку Републике Србије под називом „SMART SYSTEM FOR PREDICTION RISK OF 

PRECLAMPSIA“, акроним SPOP. Руководилац пројекта је др Наташа Ђорђевић, 

ванредни професор, Државни универзитет у Новом Пазару. 

*         *        * 

На основу захтева др Сање Јанићевић, бр. 02-270/39 од 07. 07. 2020. године, а 

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

донело следећу 
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О д л у к у 

XVI-10. Одобрава се, др Сањи Јанићевић, асистенту са докторатом Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, учешће у научном пројекту у оквиру позива 

ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под називом „Novel kinetic methods: 

development and applications in condensed matter and fusion-reactor physics“, акроним 

NOVELKIN. Руководилац пројекта је др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички 

факултет, Универзитет у Београду. 

*         *        * 

На основу захтева др Сузане Алексић, бр. 05-270/28 од 06. 07. 2020. године, и 

Александра Аксентијевића, бр. 05-270/46 од 07. 07. 2020. године, а на основу члана 

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

О д л у к у 

XVI-11. Одобрава се, др Сузани Алексић, доценту и Александру 

Аксентијевићу, асистенту Природно-математичког факултета у Крагујевцу, учешће у 

научном пројекту у оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под називом 

„Operators and Time Frequency Analysis in Distribution Spaces“, акроним OPTIFADIS. 

Руководилац пројекта је др Ненад Теофанов, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Новом Саду. 

*         *        * 

На основу захтева др Невене Ђукић и Стефана Марковића, бр. 04-270/23 и бр. 

04-270/24 од 07. 07. 2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-12. Одобрава се учешће, др Невени Ђукић, ванредном професору и 

Стефану Марковићу, асистенту Природно-математичког факултета у Крагујевцу, 

учешће у научном пројекту у оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије 

под називом „Testing resistance to combined abiotic and biotic stressors – the new tool in 

building better quality winter wheat adapted to global warming“, акроним INDICATOR. 

Руководилац пројекта је др Весна Жупунски, виши научни сарадник, Институт за 

ратарство и повртарство, Нови Сад. 

*         *        * 

На основу захтева др Милене Раденковић, др Симоне Ђуретановић и 

Предрага Симовића, бр. 04-270/25 од 06. 07. 2020. године, а на основу члана 176 

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

О д л у к у 

XVI-13. Одобрава се учешће др Милени Раденковић, научном сараднику, др 

Симони Ђуретановић, истраживачу-сараднику и Предрагу Симовићу истраживачу-

приправнику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, учешће у научном 

пројекту у оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под називом 
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„Application of deep learning in bioassessment of aquatic ecosystems: toward the construction 

of automatic identifier of aquatic macroinvertebrates“, акроним AIAQUAMI. Руководилац 

пројекта је др Ђурађ Милошевић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу. 

*         *        * 

На основу захтева Јоване Јованкић, бр. 04-270/26 од 06. 07. 2020. године, а на 

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

донело следећу 

О д л у к у 

XVI-14. Одобрава се учешће, Јовани Јованкић, истраживачу-приправнику 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, учешће у научном пројекту у оквиру 

позива ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под називом „Single Needle Localized 

Electrochemotherapy“, акроним SNLE. Руководилац пројекта је др Александар 

Цветковић, доцент, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу. 

*         *        * 

На основу захтева Љубице Милевић, бр. 05-270/43 од 07. 07. 2020. године, а на 

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

донело следећу 

О д л у к у 

 

XVI-15. Одобрава се учешће Љубици Милевић, асистенту Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, учешће у научном пројекту у оквиру позива 

ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под називом „QUANTITATIVE AUTOMATA 

MODELS: FUNDAMENTAL PROBLEMS AND APPLICATIONS“, акроним QUAM. 

Руководилац пројекта је др Мирослав Ћирић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Нишу. 

*         *        * 

На основу захтева др Јасне Стевановић и др Мирка Радуловића, бр. 02-270/42 

и бр. 02-270/41 од 07. 07. 2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, 

Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-16. Одобрава се учешће др Јасни Стевановић, доценту и др Мирку 

Радуловићу, доценту Природно-математичког факултета у Крагујевцу, учешће у 

научном пројекту у оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под називом 

„HIGGS BOSON: A PORTAL TO NEW PHYSICS“, акроним HIGHTONE-P. Руководилац 

пројекта је др Иванка Божовић-Јелисавчић, научни саветник, Институт за нуклеарне 

науке „Винча“, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у 

Београду. 

*         *        * 
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На основу захтева др Марије Станић, др Татјане Томовић и Александара 

Јовановића, бр. 05-270/27 од 06. 07. 2020. године, а на основу члана 176 Статута 

Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-17. Одобрава се учешће др Марији Станић, редовном професору, др 

Татјани Томовић, доценту и Александару Јовановићу, асистенту Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, учешће у научном пројекту у оквиру позива 

ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под називом „Numerical Integration and 

Applications“, акроним NumIntAppl21. Руководилац пројекта је др Миодраг Спалевић, 

редовни професор, Машински факултет, Универзитет у Београду. 

*         *        * 

На основу захтева Марка Дабића и Маје Лучић, бр. 05-270/44 од 07. 07. 2020. 

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-18. Одобрава се учешће Марку Дабићу, асистенту и Маји Лучић, асистенту 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, учешће  у научном пројекту у оквиру 

позива ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под називом „Functional analysis and 

applications: linear operators, Banach algebras and modules, spectral properties, generalized 

invertibility and operator equations“, акроним FAA. Руководилац пројекта је др Драган С. 

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

*         *        * 

На основу захтева др Саше Симића, бр. 02-270/22 од 06. 07. 2020. године, а на 

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

донело следећу 

О д л у к у 

XVI-19. Одобрава се учешће др Саши Симићу, доценту Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу, учешће у оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике 

Србије под називом „Time domain astronomy – exploring the Extreme Universe“, акроним 

ExtralUniverse. Руководилац пројекта је др Лука Ч. Поповић, научни саветник, 

Астрономска опсерваторија, Универзитет у Београду. 

*         *        * 

На основу захтева др Зорана Ратковића, Јелене Петронијевић, Ненада 

Јоксимовића и Емилије Миловић, бр. 03-270/21 од 06. 07. 2020. године, а на основу 

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

следећу 
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О д л у к у 

 

XVI-20. Одобрава се учешће др Зорану Ратковићу, ванредном професору, 

Јелени Петронијевић, истраживачу-сараднику, Ненаду Јоксимовићу истраживачу-

сараднику и Емилији Миловић, истраживачу-приправнику Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу, учешће  у научном пројекту у оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за 

науку Републике Србије под називом „Design of azaheterocycles as a novel 

selective/specific JNK inhibitors: Investigation of antitumor activity and ADME-Tox 

profiling“, акроним JuNK-land. Руководилац пројекта је др Ненад Јанковић, виши научни 

сарадник, Институт за информационе технологије, Универзитет у Крагујевцу. 

*         *        * 

На основу захтева др Снежане Пешић, др Ане Митровски Богдановић, 

Филипа Вукајловића и Драгане Предојевић, бр. 04-270/17, бр. 04-270/20, бр. 04-

270/18, бр. 04-270/19  од 06. 07. 2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-21. Одобрава се учешће, др Снежани Пешић, ванредном професору, др Ани 

Митровски Богдановић, доценту, Филипу Вукајловићу, асистенту и Драгани 

Предојевић, асистенту Природно-математичког факултета у Крагујевцу, учешће у 

научном пројекту у оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под називом 

„Experimental Evolution Approach in Developing Insect Pest Control Methods“, акроним 

ELEVATE. Руководилац пројекта је др Урош Савковић, научни сарадник, Институт за 

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

Републику Србију, Универзитет у Београду. 

*         *        * 

На основу захтева др Маријане Косанић и Невене Петровић, бр. 04-270/48  од 

07. 07. 2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-22. Одобрава се учешће др Маријани Косанић, ванредном професору и 

Невени Петровић, асистенту Природно-математичког факултета у Крагујевцу, учешће 

у научном пројекту у оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под 

називом „Mushrooms – remediators and contributors to environmental sustainability“, 

акроним MUSHROOMBIOTECH. Руководилац пројекта је др Мирјана Стајић, редовни 

професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду. 

*         *        * 

На основу захтева др Мирољуба Дугића и др Момира Арсенијевића, бр. 02-

270/45  од 07. 07. 2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

XVI-23. Одобрава се учешће, др Мирољубу Дугићу, редовном професору и др 

Момиру Арсенијевићу, доценту Природно-математичког факултета у Крагујевцу, 

учешће у научном пројекту у оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије 

под називом „Open Quantum Systems: Theoretical basis, Quantum foundations, Molecular 

applications“, акроним QQS. Руководилац пројекта је др Јасмина Јекнић-Дугић, ванредни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу. 

*         *        * 

На основу захтева др Срећка Трифуновића, др Верице Јевтић, Маријане 

Касаловић, Сандре Јовичић Милић и Ђорђа Петровића, бр. 03-270/49  од 07. 07. 

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

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-24. Одобрава се учешће др Срећку Трифуновићу, редовном професору, др 

Верици Јевтић, ванредном професору, Маријани Касаловић, истраживачу-

приправнику, Сандри Јовичић Милић истраживачу-приправнику и Ђорђу 

Петровићу, истраживачу-приправнику Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, учешће у научном пројекту у оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за науку 

Републике Србије под називом „Biological Evaluations of New Synthesized Transition 

Metal Complexes with S,O and N,O ligands“, акроним BiEvaCo. Руководилац пројекта је 

др Гордана Радић, ванредни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу. 

*         *        * 

На основу захтева др Милоша Ивановића, бр. 05-270/50  од 07. 07. 2020. године, 

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-25. Одобрава се др Милошу Ивановићу, ванредном професору, др Бобану 

Стојановићу, ванредном професору, и Даници Продановић, сараднику у настави, 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, учешће у научном пројекту у оквиру 

позива ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под називом „DEVELOPMENTAL OF 

NUMERICAL FRAMEWORK FOR OPTIMAL DECISION-MAKING SUPPORT ON 

LEVEE REHABILITATION“, акроним optimal_DISSOLVER. Руководилац пројекта је др 

Срђан Костић, виши научни сарадник, Институт за водопривреду Јарослав Черни, а.д. 

Београд. 

*         *        * 

На основу захтева Јоване Тодосијевић, бр. 04-270/51  од 07. 07. 2020. године, а 

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

донело следећу 
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О д л у к у 

XVI-26. Одобрава се учешће Јовани Тодосијевић, истраживачу-приправнику 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, учешће у научном пројекту у оквиру 

позива ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под називом „Molecular and immune 

mechanisms in tumor growth and their significance for personalized medicine“, акроним 

MOLCANCER. Руководилац пројекта је др Владимир Јуришић, редовни професор, 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу. 

*         *        * 

На основу захтева др Драгане Крстић и Милене Живковић, бр. 02-270/54  од 

08. 07. 2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-27. Одобрава се учешће др Драгани Крстић, ванредном професору и 

Милени Живковић, истраживачу-приправнику Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, учешће у научном пројекту у оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за науку 

Републике Србије под називом „Improving dosimetry in medicine: development of 

biokinetic models of new radiopharmatics and application of newest humanoid phantoms“, 

акроним BIOPHAN. Руководилац пројекта је др Драгослав Никезић, редовни професор, 

Државни универзитет у Новом Пазару. 

*         *        * 

На основу захтева Марине Свичевић, бр. 05-270/57  од 08. 07. 2020. године, а на 

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

донело следећу 

О д л у к у 

XVI-28. Одобрава се учешће Марини Свичевић, истраживачу-сараднику 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, учешће у научном пројекту у оквиру 

позива ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под називом „Prediction Of daMage 

evolution IN Engineering sTructures“, акроним PROMINENT. Руководилац пројекта је др 

Мирослав Живковић, редовни професор, Факултет инжењерских наука, Универзитет у 

Крагујевцу. 

*         *        * 

На основу захтева Андреје Живића, бр. 05-270/56  од 08. 07. 2020. године, а на 

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

донело следећу 

О д л у к у 

XVI-29. Одобрава се учешће Андреји Живићу, сараднику у настави Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, учешће у научном пројекту у оквиру позива 

ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије под називом „Development of 3D printed Hybrid 

Carbon Fiber Reinforced PEEK Composites for Lightweight Structures“, акроним SFR-
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PEEK. Руководилац пројекта је др Фатима Живић, доцент, Факултет инжењерских 

наука, Универзитет у Крагујевцу. 

XVII 

У оквиру тачке Разно, Декан Факултета је обавестио чланове Наставно-научног 

већа да ће се следећа седница одржати 26.08.2020. године. Даље је истакао да ће се у 

петак 10.07.2020. године одржати Савет послодаваца. На крају је дао информације о 

упису студената на основне академске студије.  

Седница Наставно-научног већа је закључена у 12 часова и 25 минута. 

*         *        * 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


