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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 520 

9. 10. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 09. 10. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 27 чланова већа и то: доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, 

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

Милица Грбовић, др Вера Дивац, доц. др Слађана Димитријевић, проф.др Мирољуб 

Дугић, проф. др Невена Ђукић, проф. др Иван Живић, др Драгана Јаковљевић, проф. др 

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

Светлана Марковић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Емилија Нешовић, проф. др 

Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Виолета Петровић, проф. др 

Зорица Петровић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Марија Станић, проф. др Милан 

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

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

сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник, и 

Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа председавао је продекан за наставу Факултета, 

проф. др Александар Остојић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили 

следећи  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Верификација мандата чланова Наставно-научног већа. 

2. Усвајање Записника са претходне седнице. 

3. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за математику и информатику. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у Институту 

за биологију и екологију. 

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

биологију и екологију. 

6. Покретање поступака за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 

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

докторатом у Институту за хемију. 

8. Утврђивање предлога чланова Комисија за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за математику и информатику. 

9. Покретање поступака за избор сарадника у звање асистент у Институту за 

математику и информатику. 

file:///G:/ZAPISNICI_NNV_PRIMERI/NNV/NNV_2012/NNV_10_10_12/pomocna/NNV1.docx


2 

10. Утврђивање предлога чланова Комисија за избор сарадника у звање сарадник у 

настави у Институту за математику и информатику. 

11. Покретање поступака за избор научних сарадника у Институту за хемију. 

12. Утврђивање предлога одлука о прихватању Извештаја Комисија о оцени и 

одбрани дoкторске дисертације у Институту за биологију и екологију. 

13. Поверавање држања и признавања испита на Катедри општеобразовних 

предмета. 

14. Препорука о одобравању апсолвентских рокова за болоњске студенте. 

15. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

16. Разно. 

I 

На основу дописа Института за математику и информатику бр. 05-520/20 од 

07.10.2019. 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 новоизабраног члана Наставно-научног већа проф. др 

Емилији Нешовић, ванредном професору и доц. др Бојани Боровићанин, доценту у 

Институту за математику и информатику,  у текућем мандатном периоду. 

Верификацијом мандата проф. др Емилија Нешовић и доц. др Бојана 

Боровићанин су постале пуноправни чланови већа на текућој седници. 

Утврђује се да је на основу члана 178 став 1 алинеја 5 Статута Факултета проф. 

др Браниславу Поповићу, ванредном професору и проф. др Љиљани Павловић, редовном 

професору у Институту за математику и информатику престао мандат члана Наставно-

научног већа, закључно са 30.09.2019. године због одласка у старосну пензију. 

*  *  *  

На основу дописа Института за математику и информатику бр. 05-520/19 од 

07.10.2019. године, а сходно члану 178 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

I-2. Верификује се мандат новоизабраног члана Наставно-научног већа доц. др 

Биљани Бојовић, доценту у Институту за биологију и екологију, у текућем мандатном 

периоду. 

Верификацијом мандата доц. др Биљана Бојовић је постала пуноправни члан већа 

на текућој седници. 

Утврђује се да је на основу члана 178 став 1 алинеја 5 Статута Факултета проф. 

др Љиљани Чомић, редовном професору у Институту за биологију и екологију престао 

мандат члана Наставно-научног већа, закључно са 30.09.2019. године због одласка у 

старосну пензију. 
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II 

Записник под бројем 510 са XIX седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 25. 9. 2019. године, једногласно је усвојен. 

III 

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

математичког факултета у саставу: Академик др Иван Гутман, професор емеритус, 

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

Физичка хемија (председник Комисије); др Игор Миловановић, редовни професор, 

Електронски факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Математика; др 

Драган Стевановић, научни саветник; Математички институт САНУ у Београду; ужа 

научна област: Математика, рачунарске науке и механика, као и дописа Универзитета 

бр. IV-01-669/4 од 07.10.2019. године, констатујући да у року од 30 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 

Бојана Боровићанин, доцент, изабере у звање ванредни професор, за ужу научну 

област Дискретна математика 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 Института за билогију и екологију, бр. 04-510/16 од 24.09.2019. 

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 ванредни професор, за ужу 

научну област Алгологија и микологија у Институту за биологију и екологију 

Факултета. 

V 

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

математичког факултета у саставу: др Жељко Томановић, редовни професор, 

Биолошки факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Морфологија, 

систематика и филогенија животиња (председник Комисије); др Александар Остојић, 

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

научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Бела Блесић, 

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

област: Зоологија, као и дописа Универзитета бр. IV-01-668/4 од 07.10.2019. године, 

констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није било приговора, 

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

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

Ана Митровски-Богдановић, доцент, изабере у звање доцент, за ужу научну област 

Зоологија у Институту за биологију и екологију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

VI 

По захтеву Института за математику и информатику, бр. 05-520/10 од 07.10.2019. 

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 

VI-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 

Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику, 

Факултета. 

По захтеву Института за математику и информатику, бр. 05-520/11 од 07.10.2019. 

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 

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

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

Дискретна математика у Институту за математику и информатику, Факултета. 

VII 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-520/7 од 03.10.2019. године и члана 

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

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Органска 

хемија, а у Институту за хемију, Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

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

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник 

Комисије); 

2. др Иван Дамљановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; уже научне области: Органска хемија и Настава хемије; 

3. др Данијела Илић Коматина, ванредни професор, Факултет техничких наука у 

Косовској Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна област: Органска 

хемија и биохемија. 
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VIII 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-520/13 од 

07.10.2019. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Алгебра и логика, а у 

Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Нада Дамљановић, ванредни професор, Факултет техничких наука у Чачку, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математика (председник 

Комисије); 

2. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика; 

3. др Небојша Икодиновић, ванредни професор, Математички факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Алгебра и математичка логика. 

*  *  *  

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-520/14 од 

07.10.2019. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-2. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Математичка анализа са 

применама, а у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Драган Ђорђевић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Математика (председник Комисије); 

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

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама;  

3. др Сузана Алексић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама. 

IX 

По захтеву Института за математику и информатику бр.05-520/12 од 10.09.2019. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику 

Факултета. 
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X 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-520/17 од 

07.10.2019. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Методологије 

рачунарства, а у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

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

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; 

2. др Вишња Симић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција (председник 

Комисије); 

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

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи. 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-520/18 од 

07.10.2019. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

X-2. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор два сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Математичка 

анализа са применама, а у Институту за математику и информатику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Ненад Теофанов, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Функционална анализа; 

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

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка aнализа са 

применама (председник Комисије); 

3. др Сузана Алексић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка aнализа са применама. 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-520/15 од 

07.10.2019. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

X-3. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор два сарадника у звање сарадник у настави са 50% пуног радног времена за ужу 

научну област Методологије рачунарства, а у Институту за математику и информатику 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 
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1. др Милан Тасић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; 

2. др Вишња Симић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција (председник 

Комисије); 

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

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна областа: Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи. 

XI 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-520/8 од 03.10.2019. 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 Невене Михаиловић у научно звање 

научни сарадник у Институту за хемију, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Невене 

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

1. др Љубинка Јоксовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка хемија (председник 

Комисије); 

2. др Јадранка Одовић, ванредни професор, Фармацеутски факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Аналитичка хемија; 

3. др Андрија Ћирић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка хемија. 

*  *  *  

По захтеву Института за хемију, бр. 03-520/9 од 03.10.2019. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

XI-2. Покреће се поступак за избор Марије С. Јеремић у научно звање научни 

сарадник у Институту за хемију, Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, за научну област Хемија 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Марије С. Јеремић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Зоран Матовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

Комисије); 
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2. др Матија Златар, виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и 

металургију, Универзитет у Београду; научна област: Хемија; 

3. др Биљана Глишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија. 

XII 

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

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

Марковић, ванредни професор, Агрономски факултет у Чачку, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Примењена биологија (председник Комисије); др Ана 

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

научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Милица 

Стојковић Пиперац, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу; 

ужа научна област: Екологија и заштита животне средине, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/43 од 

04.10.2019. 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: 

„Исхрана и значај грабљивих врста риба у одржању стабилности екосистема 

акумулација“ кандидата Милене Раденковић и констатује да у року од 30 дана од дана 

стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

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

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

*  *  *  

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

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

Коцић-Танацков, доцент, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду; уже 

научне области: Прехрамбенo инжењерство и Микробиологија хране (председник 

Комисије); др Олгица Стефановић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Микробиологија; др Ивана Радојевић, 

виши научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; 

научна област: Биологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе 

и продекана за наставу Факултета бр. 25/44 од 04.10.2019. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 
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„Физиолошка карактеризација бактерија млечне киселине изолованих из 

аутохтоног сира југоисточне Србије и евалуација њихових биотичких 

потенцијала“ кандидата Мирјане Грујовић и констатује да у року од 30 дана од дана 

стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

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

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

*  *  *  

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

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

Коцић-Танацков, доцент, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду; уже 

научне области: Прехрамбенo инжењерство и Микробиологија хране (председник 

Комисије); др Олгица Стефановић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Микробиологија; др Ивана Радојевић, 

виши научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; 

научна област: Биологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе 

и продекана за наставу Факултета бр. 25/45 од 04.10.2019. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Карактеризација Enterobacteriaceae пореклом из аутохтоног сира Србије са 

посебним освртом на врсте из родова Klebsiella и Serratia“ кандидата Катарине 

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

било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

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

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

XIII 

На предлог Колегијума Факултета, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

XIII-1. Поверава се доценту др Далиборки Поповић држање испита у 

новембарском, децембарском, јануарском и фебруарском испитном року школске 
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2019/20. године, на Катедри општеобразовних предмета Факултета и то за следеће 

предмете:  

- Педагогија  

- Андрагогија и  

- Школска педагогија. 

Истовремено се предлаже да се у истом периоду др Далиборки Поповић одобри 

признавање испита из предмета који припадају Општој педагогији, а које су студенти 

положили на неком другом факултету. 

XIV 

На предлог Колегијума Факултета и препоруке Одлуке Наставно-научног већа 

Факултета, број 105/XIII-1 од 28. 12. 2011. године, која је тада донета на основу дописа 

надлежног Министарства, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Одобрава се студентима који су одслушали наставу по одредбама 

Студијских програма усвојених по Закону о високом образовању да могу полагати 

испите у апсолвентским испитним роковима који важе за студенте који студирају по 

прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању. 

Студенти (апсолвенти) могу да полажу све испите које нису положили, без обзира 

у којој години студија су их слушали (првој, другој, трећој или четвртој). 

У складу са правилима студирања, све испите који се слушају у зимском семестру 

апсолвенти могу да, осим у редовним испитним роковима, полажу у априлском и 

мајском апсолветском року, а испите који се слушају у летњем семестру могу да, осим у 

редовним роковима, полажу у новембарском и децембарском апсолвентском року. 

XV 

На основу дописа Академије струковних студија Шумадија, бр.01-954/3 од 23. 

9. 2019. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

ΧV-1. Даје се сагласност за ангажовање до 30% пуног радног времена у школској 

2019/20. години за следеће наставнике: 

- -проф. др Виолети Петровић за извођење наставе из предмета Основи 

рачунарске технике и Основе информационих технологија са укупним 

оптерећењем на годишњем нивоу од 4 часа активне наставе и 

- -доц. др Владимиру Марковићу за извођење наставе из предмета Увод у 

програмирање и Програмски језици са укупним оптерећењем на годишњем нивоу 

од 4 часа активне наставе. 

*  *  *  

На основу дописа Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 

бр.01-1/3712 од 02.10.2019. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
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О д л у к у 

ΧV-2. Даје се сагласност за ангажовање до 30% пуног радног времена у школској 

2019/20. години за следеће наставнике: 

- доц. др Мирјану Лазић за извођење наставе из предмета Математика 1 са 

фондом од 2 часа предавања, 

- доц. др Мирјану Павловић за извођење наставе из предмета Математика 2 са 

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

2 часа вежби,  

- проф. др Марију Станић за извођење наставе из предмета Математика 1 са 

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

Нумеричка анализа и дискретна математика са фондом од 2 часа предавања, 

- доц. др Татјану Томовић за извођење наставе из предмета Математика 1 са 

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

- доц. др Ненада Стојановића за извођење наставе из предмета Математика 1 

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

Математика 3 са фондом од 3 часа предавања, 

- Александра Миленковића, асистента, за извођење наставе из предмета 

Математика 3 са фондом од 4 часа вежби и Нумеричка анализа и дискретна 

математика са фондом од 2 часа вежби, 

- Милицу Грбовић, асистента, за извођење наставе из предмета Математика 1 

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

VI 

У оквиру ове тачке било је дискусије у вези са  уписним роком на мастер 

академским студијама на Природно-математичком факултету.  

*  *  *  

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 30 минута.  

*  *  *  

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

П Р О Д Е К А Н  З А  Н А С ТА В У 

 

 

Проф. др Александар Остојић 

 


