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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 510 

25. 9. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 25. 9. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствоваo је 31 члан већа и то: др Јована Богојески, мр Љиљана Вукићевић-

Ђорђевић, Милица Грбовић, др Вера Дивац, доц. др Слађана Димитријевић, 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 Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, 

проф. др Виолета Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Бранислав Поповић, 

проф. др Владимир Ристић,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, проф. др Срећко Трифуновић и проф. 

др Љиљана Чомић. 

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 Декан за наставу Факултета, 

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

следећи  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

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

професор у Институту за биологију и екологију. 

3. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент са докторатом у 

Институту за хемију. 

4. Покретање поступака за избор сарадника у звање сарадник у настави у Институту 

за математику и информатику. 

5. Разматрање Извештаја о избору виших научних сарадника у Институту за физику 

и Институту за биологију и екологију. 

6. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану дoкторске дисертације у 

Институту за математику и информатику. 

7. Утврђивање предлога одлука о прихватању Извештаја Комисија за оцену научне 

заснованости тема докторских дисертација и испуњености услова кандидата и 

предложених ментора у Институту за хемију. 

8. Доношење одлуке о промени наслова докторске дисертације у Институту за 

хемију. 



2 

9. Разматрање Извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за хемију. 

10. Разматрање Извештаја рецензената рукописа у Институту за хемију и на Катедри 

општеобразовних предмета. 

11. Разматрање Извештаја о раду и Акционог плана Комисије за обезбеђење 

квалитета Факултета. 

12. Разматрање захтева у вези организације наставе. 

13. Доношење Одлуке о ангажовању особља у наставном процесу која немају 

наставно звање. 

14. Доношење одлуке о продужетку рока за завршетак студија. 

15. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

16. Разно. 

I 

Записник под бројем 470 са XVIII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 11. 9. 2019. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-510/5 од 24. 9 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 

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

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

Зоологија у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. 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, датум избора у звање: 29. 7. 2011 (председник Комисије); 

2. др Ана Ивановић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

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

датум избора у звање: 18. 6. 2014; 

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

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

заштита животне средине; датум избора у звање: 9. 3. 2016. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 

По захтеву Института за хемију бр. 03-510/4 од 19. 9. 2019. године, а на основу 

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

следећу 
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О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за 

ужу научну област Органска хемија у Институту за хемију Факултета. 

IV 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-510/12 од 23. 9. 2019. 

године, а на основу члана 103 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 сарадника у звање сарадник у настави за 85% 

радног времена за ужу научну област Методологије рачунарства у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

*  *  *  

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-510/13 од 23. 9. 2019. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

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

објављивању конкурса за избор два сарадника у звање сарадник у настави за 50% 

радног времена за ужу научну област Методологије рачунарства у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

*  *  *  

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-510/14 од 23. 9. 2019. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-3. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор два сарадника у звање сарадник у настави за 70% 

радног времена за ужу научну област Математичка анализа са применама у 

Институту за математику и информатику Факултета. 

V 

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

Природно-математичког факултета бр. 02-510/2 од 18. 9. 2019. године у саставу: др 

Драгослав Никезић, редовни професор у пензији, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Радијациона физика (председник 
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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 сагласности Института за 

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

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Биљане Миленковић, научног 

сарадника, у звање виши научни сарадник за научну област Физика и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

*  *  *  

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

Природно-математичког факултета бр. 04-510/17 од 24. 9. 2019. године 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 сагласности Института за биологију и 

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

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Сање Матић, научног сарадника, 

у звање виши научни сарадник за научну област Биологија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању 

од 30 дана. 

VI 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-510/1 од 12. 9. 

2019. године 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 сагласности Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће 

Факултета  је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

VI-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану 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. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску 

дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним 

јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, 

најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до 

одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока 

у трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету 

у Крагујевцу. 

VII 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Биљана Петровић, 

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

научна област: Неорганска хемија (предложени ментор); др Сања Гргурић Шипка, 

редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Неорганска хемија (председник Комисије); др Снежана Рајковић, ванредни професор, 

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

Неорганска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу Факултета бр. 25/40 од 19. 9. 2019. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Синтеза, карактеризација и 

биолошка активност динуклеарних комплекса  платина(II) и паладијум(II) са азот-

донорским мостним лигандима“ и испуњености услова кандидата Душана Ћоћића и 

констатује да у року од 15 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих 

примедби. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 

Биљана Петровић. 

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 
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Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

*  *  *  

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Биљана Петровић, 

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

научна област: Неорганска хемија (предложени ментор); др Сања Гргурић Шипка, 

редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Неорганска хемија (председник Комисије); др Биљана Глишић, доцент, Природно-

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

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

наставу Факултета бр. 25/41 од 19. 9. 2019. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-2. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Синтеза, карактеризација и 

биолошка активност мононуклеарних и полинуклеарних комплекса злата(III) са 

азот-донорским лигандима“ и испуњености услова кандидата Снежане 

Радисављевић и констатује да у року од 15 дана од дана стављања на увид јавности није 

било никаквих примедби. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 

Биљана Петровић. 

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 Виолета Р. 

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

научна област: Органска хемија (предложени ментор); др Милан Д. Јоксовић, редовни 

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

област: Органска хемија (председник Комисије); др Ивана З. Матић, научни сарадник, 

Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд; ужа научна област: Молекуларна 

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

наставу Факултета бр. 25/42 од 19. 9. 2019. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

VII-3. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Синтеза и биолошка 

активност деривата 1,3,4-тиадиазола изведених из фенолних киселина“ и 

испуњености услова кандидата Катарине Јаковљевић и констатује да у року од 15 дана 

од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке доц. др 

Виолета Марковић. 

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. 

VIII 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета и дописа Института за хемију бр. 

03-510/5 од 19. 9. 2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Даје се сагласност за корекцију назива докторске дисертације под називом 

„Ацетопирувати као прекурсори у синтези неких биолошки активних једињења“ 

кандидата Ненада Јоксимовића због грешке у куцању прве речи у наслову. Уместо речи 

„Ацилпирувати“ откуцано је „Ацетопирувати“ тако да би коригован наслов докторске 

дисеретације гласио „Ацилпирувати као прекурсори у синтези неких биолошки 

активних једињења“. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити 

Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

IX 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-510/6 од 19. 9. 

2019. године у саставу: др Зорица Петровић, редовни професор, Природно-

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

(предложени ментор); др Зоран Марковић, редовни професор, Државни универзитет 

у Новом Пазару; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); др 

Владимир Петровић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија, као и сагласности Института за хемију, 

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

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Синтезе 

деривата одабраних N-хетероцикала засноване на принципима зелене хемије и 

испитивање антиоксидативног потенцијала добијених једињења“ за израду 

докторске дисертације кандидату Весни Миловановић, истраживачу-приправнику. 

Предлаже се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др  

Зорица Петровић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити 

Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, извештај 

стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, и то у електронској 

верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 15 дана пре усвајања 

извештаја комисије на надлежном органу, као и да о почетку стајања на увиду јавности 

обавести надлежне органе Универзитета у Крагујевцу одмах, а најкасније у року 3 дана. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

извештаја комисије на сајту Факултета, као и да по истеку рока у трајању од 15 дана 

упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима 

Универзитета у Крагујевцу. 

X 

На основу Извештаја рецензената у Институту за хемију у саставу: др Зоран 

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

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; др Татјана Анђелковић, редовни 

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

Хемија животне средине, као и сагласности Института за хемију бр. 03-510/3 од 19. 9. 

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

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис основног уџбеника, под називом 

„Хемија атмосфере“, аутора проф. др Биљане Петровић  проследи у даљу процедуру 

ради штампања. 

*  *  *  

На основу Извештаја рецензената на Катедри општеобразовних предмета у 

саставу: др Предраг Новаков, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет 

у Новом Саду; ужа научна област: Енглески језик и лингвистика; мр Љиљана 

Вукићевић-Ђорђевић, предавач, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Енглески језик; др Валентина Будинчић, доцент, 

Факултет за спорт, Универзитет Унион – Никола Тесла Београд; ужа научна област: 

Енглески језик, као и сагласности Катедре општеобразовних предмета бр. 06-510/11 од 

23. 9. 2019. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис основног уџбеника, под називом 

„Партикуле у енглеским фразним глаголима и префикси у српском језику: видске 

и семантичке сличности и разлике“, аутора доц. др Анице Глођовић проследи у даљу 

процедуру ради штампања. 

XI 

На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Комисије за обезбеђење 

квалитета Факултета бр. 01-510/10 од 20. 9. 2019. године, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Усваја се Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о спроведеној 

контроли квалитета  Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за 

школску 2018/19. годину. 

Саставни део ове одлуке је Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о 

спроведеном контроли квалитета из става 1 ове одлуке и налази се у прилогу. 

*  *  *  

На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Комисије за обезбеђење 

квалитета Факултета бр. 01-510/9 од 20. 9. 2019. године, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-2. Усваја се Акциони план рада Комисије за обезбеђење квалитета Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за школску 2019/20. годину. 

Саставни део ове одлуке је Акциони план из става 1 ове одлуке и налази се у 

прилогу. 

XII 

На основу члана 176 Статута Факултета по предлогу Колегијума Факултета са 

седнице одржане 23. 9. 2019. године, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

XII-1. Изузетно у школској 2019/20. години: 

• -студентима који студирају четврту годину ОАС Математике, модул Професор 

математике, по плану акредитованом 2016. године, настава из предмета Школска 

педагогија реализоваће се у летњем (осмом) семестру, уместо у зимском 

(седмом); 
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• -студентима који студирају четврту годину ОАС Хемија, модул Наставник 

хемије, по плану акредитованом 2013. године, настава из предмета Андрагогија 

реализоваће се у летњем (осмом) семестру, уместо у зимском (седмом); 

• -студентима који студирају МАС Физика, модул А2-Професор физике по плану 

акредитованом 2019. године, настава из предмета Школска педагогија 

реализоваће се у зимском (првом) семестру, уместо у летњем (другом). 

XIII 

На основу члана 176 Статута Факултета по предлогу Колегијума Факултета са 

седнице одржане 23. 9. 2019. године, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

XIII-1. Одобрава се ангажовање особља које нема наставна звања према Закону 

о високом образовању (лица са научним звањем) у складу са стандардима за 

акредитацију Докторских академских студија. 

XIV 

На основу члана 109 став 3 Закона о високом образовању и члана 176 Статута 

Факултета по предлогу Колегијума Факултета са седнице одржане 23.09.2019. године, 

Наставно-научно веће Факултета  донело је следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Одобрава се студентима Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

којима је престао статус студента због незавршетка студија до истека рока који се 

одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског 

програма, продужетак рока за завршетак студија за још две школске године. 

Наставак студија утврђен ставом 1 ове одлуке одобрава Декан Факултета по 

поднетом захтеву студента. 

Ова одлука односи се на основне академске студије и мастер академске студије 

XV 

На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Педагошког факултета у 

Ужицу, Универзитет у Крагујевцу, бр. 01-510/8 од 20. 9. 2019. године, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XV-1. Даје сагласност за ангажовање доц. др Јелене Ђурђевић-Николић до 30% 

пуног радног времена у школској 2019/20. години на предмету Основи природних наука 

на основним академским студијама Учитељ, са фондом часова 2+0 у првом семестру. 

*  *  *  
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На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Медицинског факултета Фоча, 

Универзитет у Источном Сарајеву, Република Српска, БиХ, бр. 01-510/7 од 20. 9. 2019. 

године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

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

2019/20. години за следеће наставнике: 

• -проф. др Срећко Трифуновић и 

• -проф. др Милан Ковачевић. 

*  *  *  

На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Електротехничког факултета  

Универзитета у Београду, бр. 01-510/18 од 24. 9. 2019. године, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XV-3. Даје се сагласност за ангажовање др Мирољуба Дугића, редовног 

професора, до 30% пуног радног времена у школској 2019/20. години на предмету 

Квантна информатика биомолекула на докторским академским студијама са укупним 

фондом часова 6+0+0 недељно у зимском семестру. 

XVI 

У оквиру ове тачке Декан Факултета захвалио се члановима Наставно-научног 

већа који одлазе у пензију на успешној сарадњи, као и срећан одлазак у пензију. 

*  *  *  

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

*  *  *  

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н  

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


