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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 600 

13. 11. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 13. 11. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствоваo је 31 члан већа и то: доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, 

проф. др Дејан Бојовић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Милица Грбовић, др Вера 

Дивац, проф. 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 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 Владица 

Симић, проф. др Марија Станић, проф. др Милан Станковић,  проф. др Ненад 

Стевановић, проф. др Бобан Стојановић, проф. др Марина Топузовић и проф. др Срећко 

Трифуновић. 

Седницом Наставно-научног већа 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 одлуке за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за биологију и екологију. 

4. Разматрање Извештаја Комисија за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за биологију и екологију и Институту за хемију. 

5. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање ванредни 

професор у Институту за биологију и екологију. 

6. Разматрање Извештаја Комисија за избор наставника у звање доцент у Институту 

за биологију и екологију и Институту за математику и информатику. 

7. Разматрање Извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент са 

докторатом у Институту за хемију. 

8. Разматрање Извештаја 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 физику 

и Институту за математику и информатику. 

10. Разматрање Извештаја Комисија за избор сарадника у звање сарадник у настави 

за 85% радног времена у Институту за математику и информатику. 
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11. Разматрање Извештаја Комисија за избор два сарадника у звање сарадник у 

настави за 70% радног времена у Институту за математику и информатику. 

12. Разматрање Извештаја Комисија за избор два сарадника у звање сарадник у 

настави за 50% радног времена у Институту за математику и информатику. 

13. Избор студената демонстратора у Институту за математику и информатику. 

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

физику и Институту за биологију и екологију. 

15. Покретање поступка за избор вишег научног сарадника. 

16. Разматрање Извештаја Комисија о избору истраживача-сарадника у Институту за 

хемију. 

17. Покретање поступака за избор истраживача-приправника у Институту за физику, 

Институту за хемију и Институту за биологију и екологију. 

18. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије о оцени и 

одбрани дoкторске дисертације у Институту за математику и информатику. 

19. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за биологију и екологију. 

20. Разматрање захтева у вези организације наставе. 

21. Поверавање наставе у Институту за хемију. 

22. Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању. 

23. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за спровођење студентског 

вредновања квалитета студијских програма и педагошког рада наставника и 

сарадника. 

24. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

25. Разно. 

I 

На основу дописа Института за физику бр. 02-600/12 од 06.11.2019. 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 

Драгани Крстић, ванредном професору у Институту за физику, у текућем мандатном 

периоду. 

Верификацијом мандата проф. др Драгана Крстић, је постала пуноправни члан 

већа на текућој седници. 

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

др Владимиру Ристићу престао мандат члана већа закључно са 30.09.2019. године због 

одласка у старосну пензију. 

II 

Записник под бројем 540 са XXI седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 23. 10. 2019. године, једногласно је усвојен. 
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III 

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

математичког факултета у саставу: др Петар Марин, редовни профеосор; Биолошки 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака (председник Комисије); др Марина Топузовић, ванредни 

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

област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака; др Соња Дулетић Лаушевић, 

ванредни профеосор, Биолошки факултет, као и дописа Универзитета бр. IV-01-651/6 од 

25.10.2019. 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 

Горица Ђелић, доцент, изабере у звање ванредни професор, за ужу научну област 

Морфологија, фитохемија и систематика биљака 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. 

IV 

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. 04-600/30 од 08.11.2019. године у 

саставу: др Предраг Симоновић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет 

у Београду; научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, 

Београд; ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња 

(председник Комисије); др Ана Ивановић, редовни професор, Биолошки факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 

животиња; др Александар Остојић, ванредни професор, Природно-математички 

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

заштита животне средине, као и сагласности Института за биологију и екологију, 

Факултета, а по конкурсу расписаном дана 25.09.2019. године у листу „Послови“, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Светлане Милошевић-Златановић, доцента, у звање ванредни професор за ужу 

научну област Зоологија  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. 

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. 03-600/25 од 07.11.2019. године у 

саставу: др Иван Гутман, емеритус професор, Природно-математички факултет; 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија (председник Комисије); 
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др Светлана Марковић, редовни професор, Природно-математички факултет; 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија; др Станка Јеросимић, 

ванредни професор, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду; ужа научна 

област: Квантна хемија, као и сагласности Института за хемију, Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 11.09.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-2. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

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

Бориса Фуртуле, ванредног професора, у звање ванредни професор за ужу научну 

област Физичка хемија  у Институту за хемију Факултета, па се ставља на увид јавности 

30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 

V 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-600/29 од 

08.11.2019. 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 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор, за ужу научну област 

Алгологија и микологија у Институту за биологију и екологију Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Бранислав Ранковић, редовни професор у пензији, Природно-

математички факултет,  Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Алгологија, микологија и лихенологија; датум избора у звање: 19. 11. 2003. 

године (председник Комисије); 

2. др Јелена Вукојевић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Алгологија, микологија и лихенологија; датум 

избора у звање: 27. 04. 2005. године; 

3. др Мирјана Стајић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Алгологија и микологија; датум избора у звање: 

22. 10. 2015. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

VI 

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. 04-600/27 од 08.11.2019. године у 

саставу: др Славиша Станковић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Биологија микроорганизама (председник Комисије); др 

Татјана Михајилов-Крстев, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Експериментална биологија и биотехнологија; 

др Александар Остојић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита 
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животне средине, као и сагласности Института за биологију и екологију, Факултета, а 

по конкурсу расписаном дана 21.08.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно 

веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Иване Радојевић, вишег научног сарадника у звање доцент за ужу научну област 

Микробиологија  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. 

*  *  *  

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. 05-600/11 од 05.11.2019. године у 

саставу: др Синиша Врећица, редовни професор, Математички факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Топологија; др Раде Живаљевић, научни саветник, 

Математички институт САНУ; ужа научна област: Геометријска и тополошка 

комбинаторика; алгебарска топологија (председник Комисије); др Радосав Ђорђевић, 

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

научна област: Алгебра и логика, као и сагласности Института за математику и 

информатику, Факултета, а по конкурсу расписаном дана 11.09.2019. године у листу 

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

О д л у к у 

VI-2. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

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

Маринка Тимотијевића, истраживача сарадника у звање доцент за ужу научну 

област Математичка анализа са применама  у Институту за математику и 

информатику, Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

VII 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-

600/14 од 07.11.2019. у саставу: др Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-

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

(председник Комисије); др Иван Дамљановић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; уже научне области: Органска хемија и Настава 

хемије; др Данијела Илић Коматина, ванредни професор, Факултет техничких наука у 

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

биохемија, као и сагласности Института за хемију, Факултета, а по конкурсу расписаном 

дана 09.10.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 



6 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Драгане Стевановић, асистента, у 

звање асистент за ужу научну област Органска хемија у Институту за хемију, 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета. 

VIII 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

600/10 од 04.11.2019. у саставу: др Нада Дамљановић, ванредни професор, Факултет 

техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математика 

(председник Комисије); др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, Природно-

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

др Небојша Икодиновић, ванредни професор, Математички факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Алгебра и математичка логика, као и сагласности 

Института за математику и информатику, Факултета, а по конкурсу расписаном дана 

25.09.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Љубице Милевић, мастер математичара, 

у звање асистент за ужу научну област Алгебра и логика у Институту за математику и 

информатику, Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља 

на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у 

циљу објављивања на сајту Факултета. 

*  *  *  

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

600/33 од 12.11.2019. у саставу: др Драган Ђорђевић, редовни професор, Природно-

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

(председник Комисије); др Марија Станић, редовни професор, Природно-

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

анализа са применама; др Сузана Алексић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама, као 

и сагласности Института за математику и информатику, Факултета, а по конкурсу 

расписаном дана 25.09.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Марка Дабића, мастер математичара, у 
звање асистент за ужу научну област Математичка анализа са применама у 
Институту за математику и информатику, Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-
информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 
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На основу члана 82 Закона о високом образовању, члана 105 Статута Факултета 

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

600/33 од 12.11.2019. у саставу: др Драган Ђорђевић, редовни професор, Природно-

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

(председник Комисије); др Марија Станић, редовни професор, Природно-

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

анализа са применама; др Сузана Алексић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама, као 

и сагласности Института за математику и информатику, Факултета, а по конкурсу 

расписаном дана 25.09.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Маје Лучић, мастер математичара, у 

звање асистент за ужу научну област Математичка анализа са применама у 

Институту за математику и информатику, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-

информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

IX 

По захтеву Института за физику бр. 02-600/6 од 31.10.2019. 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 једног сарадника у звање асистент за ужу научну област 

Физика кондензоване материје у Институту за физику Факултета. 

*  *  *  

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-600/37 од 13.11.2019. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IX-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 

Методологије рачунарства у Институту за математику и информатику Факултета. 

X 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

600/37 од 12.11.2019. у саставу: др Милан Тасић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; др 

Вишња Симић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; 

ужа научна област: Вештачка интелигенција (председник Комисије); др Бобан 

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



8 

Крагујевцу; ужа научна област: Примењено рачунарство и Информационе технологије 

и системи, као и сагласности Института за математику и информатику Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 09.10.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Андреје Живића, дипломираног информатичара, у 

звање  сарадник у настави са 85% пуног радног времена за ужу научну област 

Методологије рачунарства у Институту за математику и информатику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана 

достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту 

Факултета. 

XI 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

600/35 од 12.11.2019. године у саставу: др Ненад Теофанов, редовни професор, 

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

Функционална анализа; др Марија Станић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка aнализа са 

применама (председник Комисије); др Сузана Алексић, доцент, Природно-

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

aнализа са применама, као и сагласности Института за математику и информатику 

Факултета, а по конкурсу расписаном дана 09.10.2019. године у листу „Послови“, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Немање Вучићевића, дипломираног математичара, 

у звање сарадник у настави са 70% пуног радног времена за ужу научну област 

Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета. 

*  *  *  

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

600/35 од 12.11.2019. године у саставу: др Ненад Теофанов, редовни професор, 

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

Функционална анализа; др Марија Станић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка aнализа са 

применама (председник Комисије); др Сузана Алексић, доцент, Природно-

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

aнализа са применама, као и сагласности Института за математику и информатику 

Факултета, а по конкурсу расписаном дана 09.10.2019. године у листу „Послови“, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 



9 

О д л у к у 

XI-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу са предлогом за избор Александре Милосављевић, дипломираног 

математичара, у звање сарадник у настави са 70% пуног радног времена за ужу 

научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља 

на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у 

циљу објављивања на сајту Факултета. 

XII 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

600/36 од 12.11.2019. године у саставу: др Милан Тасић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; др 

Вишња Симић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; 

ужа научна област: Вештачка интелигенција (председник Комисије); др Бобан 

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

Крагујевцу; ужа научна областа: Примењено рачунарство и Информационе технологије 

и системи, као и сагласности Института за математику и информатику Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 09.10.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Данице Продановић, дипломираног 

информатичара, у звање сарадник у настави са 50% пуног радног времена за ужу 

научну област Методологије рачунарства у Институту за математику и информатику 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета. 

*  *  *  

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

600/36 од 12.11.2019. године у саставу: др Милан Тасић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; др 

Вишња Симић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; 

ужа научна област: Вештачка интелигенција (председник Комисије); др Бобан 

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

Крагујевцу; ужа научна областа: Примењено рачунарство и Информационе технологије 

и системи, као и сагласности Института за математику и информатику Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 09.10.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Лазара Васовића, дипломираног 

информатичара, у звање сарадник у настави са 50% пуног радног времена за ужу 

научну област Методологије рачунарства у Институту за математику и информатику 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета. 

XIII 

На основу члана 93 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор, 

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

Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи (председник 

Комисије); др Вишња Симић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција; др Татјана Стојановић, 

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

област: Вештачка интелигенција, као и сагласности Института за математику и 

информатику бр. 05-600/1 од 29.10.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-1. Бранка Јовановић, бира се у звање студента демонстратора за 

наставне предмете: Софтверски алати (ОАС Информатике) и Клијентске веб 

технологије (ОАС Математике) у Институту за математику и информатику Факултета, 

на годину дана. 

*  *  *  

На основу члана 93 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор, 

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

Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи (председник 

Комисије); др Вишња Симић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција; др Татјана Стојановић, 

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

област: Вештачка интелигенција, као и сагласности Института за математику и 

информатику бр. 05-600/2 од 29.10.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-2. Никола Андријевић, бира се у звање студента демонстратора за 

наставне предмете: Софтверски алати (ОАС Информатике) и Структуре података и 

алгоритми (ОАС Информатике) у Институту за математику и информатику Факултета, 

на годину дана. 

*  *  *  
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На основу члана 93 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор, 

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

Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи (председник 

Комисије); др Вишња Симић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција; др Татјана Стојановић, 

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

област: Вештачка интелигенција, као и сагласности Института за математику и 

информатику бр. 05-600/3 од 29.10.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-3. Никола Бачанин, бира се у звање студента демонстратора за наставне 

предмете: Практикум из програмирања 1 (ОАС Информатике), Структуре података и 

алгоритми (ОАС Информатике) и Практикум из програмирања 1 (ОАС Математике) у 

Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана.   

XIV 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Драгослав Никезић, редовни 

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

научна област: Радијациона физика (председник Комисије); др Гордана Пантелић, 

виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ Београд; ужа научна 

област: Физика – заштита од зрачења; др Ненад Стевановић, ванредни професор, 

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

Радијациона физика, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр. 25/50 од 25.10.2019. године, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Биљана Миленковић научни 

сарадник, изабере у научно звање виши научни сарадник за научну област Физика у 

Институту за физику Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

*  *  *  

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Снежана Станић, ванредни професор, 

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

Генетика и еволуција (председник Комисије); др Мирјана Михаиловић, научни 

саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“; ужа научна област: 

Молекуларна биологија; др Александра Ускоковић, виши научни сарадник, Институт 

за биолошка истраживања „Синиша Станковић“; ужа научна област: Молекуларна 

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

наставу бр. 25/51 од 25.10.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 
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О д л у к у 

XIV-2.  Утврђује се предлог одлуке да се др Сања Матић, научни сарадник, 

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

Институту за биологију и екологију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

XV 

По захтеву Института за информационе технологије бр. 01-15/219 од 08.11.2019. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-1. Покреће се поступак за избор др Душице Симијоновић, научног 

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

технологије Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Душице 

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

1. др Зорица Петровић, редовни професор, Природно-математички факултет,  

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

Комисије); 

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

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија;  

3. др Душан Сладић, редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Органска хемија. 

XVI 

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

Природно-математичког факултета бр. 03-600/16 од 07.11.2019. године у саставу: др 

Биљана Петровић, ванредовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); др Сања Гргурић Шипка, редовни професор, Хемијски факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Неорганска хемија; др Јована Богојески, 

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

област: Неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију Факултета, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Душана Ћоћића, 

истраживача-приправника, у звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија и 

доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту 

Факултета у трајању од 30 дана. 
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На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-600/17 од 07.11.2019. године у саставу: др 

Биљана Петровић, ванредовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); др Сања Гргурић Шипка, редовни професор, Хемијски факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Неорганска хемија; др Јована Богојески, 

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

област: Неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију Факултета, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Снежане Радисављевић, 

истраживача-приправника, у звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија 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. 03-600/15 од 07.11.2019. године у саставу: др 

Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); др Виолета 

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

научна област: Органска хемија; др Снежана Трифуновић, научни саветник, Хемијски 

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

за хемију Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Катарине Јаковљевић, 

истраживача-приправника, у звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија и 

доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту 

Факултета у трајању од 30 дана. 

XVII 

По захтеву Института за физику бр. 02-600/7 од 31.10.2019. године, а на основу 

члана 78 став 2 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-1. Покреће се поступак за избор Милене Живковић, студента докторских 

академских студија физике, у истраживачко звање истраживач-приправник  у Институту 

за физику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну 

област Физика. 

*  *  *  
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По захтеву Института за хемију бр. 03-600/18 од  07.11.2019. године, а на основу 

члана 78 став 2 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-2. Покреће се поступак за избор Марка Антонијевића, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

*  *  *  

По захтеву Института за хемију бр. 03-600/19 од  07.11.2019. године, а на основу 

члана 78 став 2 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-3. Покреће се поступак за избор Јовице Бранковића, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

*  *  *  

По захтеву Института за хемију бр. 03-600/20 од  07.11.2019. године, а на основу 

члана 78 став 2 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-4. Покреће се поступак за избор Милене Петровић, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

*  *  *  

По захтеву Института за хемију бр. 03-600/21 од  07.11.2019. године, а на основу 

члана 78 став 2 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-5. Покреће се поступак за избор Кристине Михајловић, мастер хемичара, 

у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

*  *  *  
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По захтеву Института за хемију бр. 03-600/22 од  07.11.2019. године, а на основу 

члана 78 став 2 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-6. Покреће се поступак за избор Филипа Сташевића, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

*  *  *  

По захтеву Института за хемију бр. 03-600/23 од  07.11.2019. године, а на основу 

члана 78 став 2 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-7. Покреће се поступак за избор Емилије Миловић, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

*  *  *  

По захтеву Института за хемију бр. 03-600/24 од  07.11.2019. године, а на основу 

члана 78 став 2 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-8. Покреће се поступак за избор Катарине Виријевић, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

*  *  *  

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-600/38 од  13.11.2019. 

године, а на основу члана 78 став 2 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута 

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

О д л у к у 

XVII-9. Покреће се поступак за избор Глорије Ћирковић, студента докторских 

академских студија, у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за 

биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

за научну област Биологија. 

*  *  *  

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-600/38 од  13.11.2019. 

године, а на основу члана 78 став 2 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута 

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

XVII-10. Покреће се поступак за избор Предрага Симовића, студента 

докторских академских студија, у истраживачко звање истраживач-приправник у 

Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, за научну област Биологија. 

*  *  *  

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-600/38 од  13.11.2019. 

године, а на основу члана 78 став 2 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута 

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

О д л у к у 

XVII-11. Покреће се поступак за избор Јоване Момчиловића, студента 

докторских академских студија, у истраживачко звање истраживач-приправник у 

Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, за научну област Биологија. 

*  *  *  

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-600/38 од  13.11.2019. 

године, а на основу члана 78 став 2 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута 

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

О д л у к у 

XVII-12. Покреће се поступак за избор Дејана Арсенијевића, студента 

докторских академских студија, у истраживачко звање истраживач-приправник у 

Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, за научну област Биологија. 

XVIII 

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

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

Ивановић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом 

Саду; ужа научна област: Рачунарске науке и информатика (председник Комисије); др 

Милош Ивановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Рачунарске комуникације; др Ненад Стефановић, 

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

научна област: Информациони системи; др Ана Капларевић Малишић, доцент, 

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

Програмирање; др Снежана Марковић, доцент, Природно-математички факултет, 

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

молекуларна биологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу Факултета бр. 25/52 од 04.11.2019. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Биоинформатичка платформа за извршавање Federated SPARQL упита над 

онтолошким базама података и детектовање сличних података утврђивањем 

њихове семантичке повезаности“ кандидата Марије Ђокић-Петровић 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. 

XIX 

  На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу, као и захтева Института за биологију и екологију, 

бр. 04-600/28 од 08.11.2019. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

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

дисертације под насловом „Филогенија, филогеографија и конзервација врсте 

Astacus astacus (Decapoda, Astacidae) на подручју Балканског полуострва“, 

кандидата Симоне Ђуретановић (ментор докторске дисертације је др Ивана Мегвајер, 

редовни професор Природословно-математичког факултета Свеучилишта у Загребу, 

ужа научна област Зоологија.  

УДК број дисертације: 595.384:574.1 (4-497) (ред Decapoda; Општа екологија и 

биодиверзитет – Биоценологија. Хидробиологија. Биогеографија; Конзервациона 

биологија; Подручје Балканског полуострва), у следећем саставу:  

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

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

заштита животне средине (председник Комисије), 

2. др Момир Пауновић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

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

научна област: Хидробиологија; 

3. др Ана Петровић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

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

средине. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 
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XX 

На основу захтева Института за математику и информатику Природно-

математичког факултета, бр. 05-600/40 од 13.11.2019. године, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XX-1. Одређује се да се школске 2019/2020. године на четвртој години ОАС 

Информатике: 

• настава из предмета Методика наставе информатике уместо у зимском 

реализује у летњем семестру, 

• настава из предмета Методика наставе програмирања уместо у летњем 

реализује у зимском семестру. 

XXI 

На основу захтева Института за хемију Факултета бр. 03-600/13 од 07.11.2019. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XXI-1. Одређује се да ће наставу у школској 2019/2020. години у Институту за 

хемију Факултета држати следећи наставници на основним, мастер и докторским 

академским студијама хемије: 

 

Шифра 

предмета 
Предмет 

Година 

студија 

Статус 

предмета 
Наставник 

Х176 
Методика наставе опште и 

неорганске хемије 

III 

ОАС 
O 

Јелена Ђурђевић-

Николић 

Х177 Методика наставе органске хемије 
III 

ОАС 
O 

Јелена Ђурђевић-

Николић 

Х178 Методе и технике у настави  хемије 
IV 

ОАС 
O 

Јелена Ђурђевић-

Николић 

Х240 Стручна пракса I МАС O Јована Богојески 

XXII 

На основу члана 176 Статута Факултета по поднетом Извештају Комисије за 

самовредновање Факултета бр. 01-600/26 од 07.11.2019. године, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XXII-1. Усваја се Извештај о самовредновању Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу бр.01-600/26 од 07.11.2019. године. 

Саставни део ове одлуке је Извештај о самовредновању из става 1 ове одлуке и 

налази се у прилогу. 
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XXIII 

На основу дописа Продекана за наставу и председника Комисије за обезбеђење 

квалитета бр. 01-600/32 од 08.11.2019. године и достављеног Извештаја, сачињеног на 

основу резултата студентске анкете обрађених од стране Комисије за спровођење 

студентског вредновања квалитета студијских програма и педагошког рада наставника 

и сарадника, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XXIII-1. Прихвата се Извештај о резултатима студентског вредновања квалитета 

студијских програма и педагошког рада наставника и сарадника за летњи семестар 

школске 2018/19. године.  

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

XXIV 

На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Факултета инжењерских наука 

у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу, бр. 01-600/4 од 29.10. 2019. године, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

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

школској 2019/20. години Љубици Ковачевић, асистенту, за извожење вежби из 

предмета Рачунарске основе интернета, на Факултету инжењерских наука Универзитета 

у Крагујевцу. 

*  *  *  

На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Агрономског факултета у 

Чачку, Универзитет у Крагујевцу, бр. 01-600/9 од 04.11. 2019. године, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

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

школској 2019/20. години Марку Дабићу, сараднику у настави, на студијском програму 

основних академских студија Прехрамбена технологија у школској 2019/20. години из 

наставних предмета Математика 1 (ОАС, зимски семестар, 2 часа вежби) и 

Математика 2 (ОАС, летњи семестар, 3 часа вежби), на Агрономском факултету у 

Чачку. 

*  *  *  

На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Агрономског факултета у 

Чачку, Универзитет у Крагујевцу, бр. 01-600/9 од 04.11. 2019. године, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу  



20 

О д л у к у 

 XXIV-3. Даје се сагласност за ангажовање до 30% пуног радног времена Марку 

Дабићу, сараднику у настави, на студијском програму основних академских студија 

Прехрамбена технологија за акредитацију студијског програма почев од школске 

2020/21. године из наставних предмета Математика 1 (ОАС, зимски семестар, 2 часа 

вежби) и Математика 2 (ОАС, летњи семестар, 3 часа вежби), на Агрономском 

факултету у Чачку. Акредитационо оптерећење на студијском програму за Марка 

Дабића би било 2.5 часа недељно према електронском формулару. 

XXV 

У оквиру ове тачке продекан за финансије проф. др Марија Станић говорила је о 

броју уписаних студената као и о будућим пројектима Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 52 минута. 

*  *  *  

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

ДЕКАН 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


