
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 Број: 250 

30.03. 2011. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са XXXIII седнице Наставно-научног већа Природно-математичког 
факултета у текућем мандатном периоду, одржане дана 30.03.2011. године, са 
почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 30  чланова већа од укупно 33 члана и то: проф. др Драгић 
Банковић, проф. др Вукота Бабовић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана 
Вукићевић-Ђорђевић, Ненад Вуковић, проф. др Иван Гутман, мр Небојша 
Даниловић, доц. др Горица Ђелић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, 
проф. др Аца Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић,  
проф. др Владимир Пејчев, проф. др Мирослав Петровић, проф. др Мирослава 
Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Бранислав Ранковић, 
проф. др Владимир Ристић,  проф. др Светислав Савовић, доц. др Снежана Симић, 
доц. др Марија Станић, Милан Станковић, проф. др Душан Стефановић, доц. др 
Бобан Стојановић, проф. др Јелица Стојановић, проф. др Александар Теодоровић, 
проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Бранислав Чабрић и проф. др Љиљана 
Чомић. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: мр Слађана Димитријевић,  Небојша Ђусић, дипл.прав. и 
Далиборка Јовановић, економиста. Седницом Наставно-научног већа председавао 
је проф. др Драгослав Никезић, декан Факултета. Чланови Наставно-научног већа 
су једногласно  усвојили следећи 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 
1. Усвајање записника, 
2. Покретање поступка за избор једног наставника у звање ванредног професора за 
    ужу научну област Генетика и еволуција и избор комисије у Институту за 
    биологију и екологију,    
3. Утврђивање предлога за избор у звање доцент за ужу научну област Геометрија 
     у Институту за математику и информатику, 
4. Разматрање извештаја по конкурсу за избор у звање доцент за ужу научну 
    област Радујациона физика у Институту за физику, 
5. Разматрање извештаја по конкурсу за избор у звање доцент за ужу научну 
    област Физика кондезоване материје у Институту за физику, 
6. Покретање поступка за избор у звање доцент за ужу научну област Физиологија 
    животиња и човека и молекуларна биологија у Институту за биологију и 
    екологију ,  
7. Утврђивање предлога за избор у звање асистент за научну област Алгебра и 



    логика у Институту за математику и информатику, 
8. Разматрање предлога о расписивању конкурса за избор четири асистента у  
    Институту за математику и информатику, 
9. Разматрање извештаја комисије о избору кандидата у звање истраживач- 
      сарадник у Институту за хемију, 
10. Разматрање предлога о избору кандидата у звање истраживач-приправник за 
      научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, 
11. Предлог комисија за писање извештаја о подобности теме и кандидата за 
      израду докторске дисертације у Институту за хемију (1)  и Институту за 
      биологију и екологију ( 1 ), 
12. Избор комисије за рецензију рукописа "Практикум из морфологије биљака" 
      аутора др Марине Топузовић, доцента у Институту за биологију и екологију, 
13. Предлог комисије за организовање и спровођење пријемног испита за упис 
      студената на основне академске студије биологије, 
14. Разматрање иницијативе у Институту за математику и информатику за промену 
      Статута Универзитета у Крагујевцу, 
15. Захтеви наставника и сарадника, 
16. Захтеви других институција, 
17. Разно. 
 
                                                                       I 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 16.03.2011. године, једногласно је 
усвојен. 
 

                                                                II 
 

    На захтев Института за биологију и екологију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, бр. 04-250/14 од 24.03.2011. године, Наставно-научно веће 
једногласно је донело следећу                     
 
                                                              О д л у к у 

 
   II-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку 

о објављивању конкурса за избор једног ванредног професора за ужу научну област 
Генетика и еволуција  у Институту за биологију и екологију Факултета. 
 
 
         II-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Генетика и 
еволуција у следећем саставу: 

1. Др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, ПМФ-а и 
Медицинског факултета у Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и 
еволуција, 



2. Др Марина Стаменковић-Радак, ванредни професор, Биолошког факултета у 
Београду , ужа научна област: Генетика и еволуција, 

3. Др Андраш Штајн, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Физиологија животиња. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 
 
                                                          III 
На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Неда Бокан , редовни професор 
Математичког факултета у Београду, ужа научна област: Геометрија; др Мирослава 
Петровић-Торгашев, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Геометрија, др Мирјана Ђорић, редовни професор Математичког факултета у 
Београду, ужа научна област: Геометрија и дописа Универзитета бр.244/4 од 
24.03.2011. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
                                                   О д л у к у 
 
III-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Емилија Нешовић, доцент 

Факултета бира у звање доцента за ужу научну област Геометрија у Институту за 
математику и информатику, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 
надлежном Стручном већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
                                                      IV 
 
На основу члана 121 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 

Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор ПМФ-
а у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика; др Иштван Бикит, редовни 
професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна област: Нуклеарна физика и др 
Светислав Савовић , редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Субатомска физика, као и сагласности Института за физику бр. 02-250/8 од 
23.03.2011.године, а по конкурсу расписаном дана 29.12.2010. године у листу 
"Послови", Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
                                                           О д л у к у 
 

III-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Ненада Стевановића,  у звање 
доцента за ужу научну област Радијациона физика  у Институту за физику 
Факултета, и ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у 
Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

 
 
 



 
 

                                                      V 
 
На основу члана 121 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 

Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Бранислав Чабрић, редовни професор ПМФ-а 
у Крагујевцу, ужа научна област: Физика кондезоване материје; др Јаблан 
Дојчиловић, редовни професор Физичког факултета у Београду, ужа научна област: 
Физика кондезоване материје и др Иван Живић , редовни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Физика кондезове материје, као и сагласности 
Института за физику бр. 02-250/9 од 23.03.2011.године, а по конкурсу расписаном 
дана 29.12.2010. године у листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 
 
                                                           О д л у к у 
 

V-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Драгана Тодоровића,  у звање 
доцента за ужу научну област Физика кондезоване материје  у Институту за 
физику Факултета, и ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у 
Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 
 
                                                                   VI 
 

 На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-250/10 од 24.03.2011. 
године, Наставно-научно веће 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 доцента за ужу 
научну област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 

 VI-2. Утврђује се предлог комисије  за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Физиологија животиња 
и човека и молекуларна биологија , у Институту за биологију и екологију 
Факултета, у следећем саставу: 

1. Др Андраш Штајн, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Физиологија животиња; 

2. Др Михајло Спасић, редовни професор Хемијског факултета и научни 
саветник Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у 
Београду, ужа научна област: Биохемија; 

3. Др Светлана Ивановић-Матић, научни саветник Института за биолошка 
истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: 
Молекуларна биологија и 



4. Др Бранка Огњановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Физиологија животиња. 

 
         Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.   

 
 
                                                                   VII 
 

На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 239/3 од 21.03.2011. 
године, а заведено под бројем 01-15/54 од 23.03.2011. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: Др Мирослав Петровић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Алгебра и логика; Др Слободан Симић, научни саветник 
Математичког института у Београду, ужа научна област: Дискретна математика, Др 
Мирко Леповић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Алгебра и логика и Др Бојана Боровићанин, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Алгебра и логика, као и сагласности Института за математику и 
информатику Факултета бр.05-90/2 од 26.01.2011. године, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу: 

 
О д л у к у 

 
VII-1.  Татјана Алексић, асистент, поново се  бира се у звање асистента, за 

ужу научну област: Алгебра и логика у Институту за математику и информатику, 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, на три године. 

 
        VIII 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-250/16 од 
24.03.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следеће  
 

О д л у к е 
 

VIII-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Алгебра и логика. 

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

избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Алгебра и логика  у 
следећем саставу: 

1. Др Радослав Ђорђевић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Алгебра и логика; 

2. Др Мирко Леповић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
обалст: Алгебра и логика; 

3. Др Небојша Икодиновић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Алгебра и логика. 

 



На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-250/19 од 
24.03.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следеће  
 

О д л у к е 
 

VIII-3. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Математичка анализа са применама (Математичка анализа). 

 
VIII-3. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Математичка 
анализа са применама  у следећем саставу: 

1. Др Стеван Пилиповић, редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна 
област: Математичка анализа; 

2. Др Дејан Бојовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
обалст: Математичка анализа са применама; 

3. Др Марија Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама. 

 
 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-250/18 од 
24.03.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следеће  
 

О д л у к е 
 

VIII-4. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Математичка анализа са применама ( Вероватноћа и статистика). 

 
VIII-5. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Математичка 
анализа са применама  у следећем саставу: 

1. Др Светлана Јанковић, редовни професор ПМФ-а у Нишу, ужа научна 
област: Вероватноћа и статистика; 

2. Др Драгић Банковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
обалст: Математичка логика и Биостатистика; 

3. Др Марија Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама. 
 
 
На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-250/17 од 

24.03.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следеће  
 
 
 
 



 
О д л у к е 

 
VIII-6. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 

одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Математичка анализа са применама ( Нумеричка анализа ). 

 
VIII-7. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Математичка 
анализа са применама  у следећем саставу: 

1. Др Александар Цветковић, ванредни професор Машинског факултета у 
Београду, ужа научна област: Нумеричка анализа; 

2. Др Дејан Бојовић,  ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
обалст: Математичка анализа са применама; 

3. Др Марија Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама. 
 
                                                          IX 
 
На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-250/4 од 23.03.2011. године у саставу: Др 
Иван Гутман редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: Физичка 
хемија , др Јелена Радић-Перић, редовни професор Факултета за физичку хемију у 
Београду, ужа научна област: Атомистика и др Светлана Марковић, редовни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија, Наставно-
научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
       IX-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Јелене Ђурђевић, дипломираног 
хемичара у звање истраживач-сарадник, за научну област - Хемија и доставља 
Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском сајту у 
трајању од 30 дана. 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-250/7 од 23.03.2011. године у саставу: Др 
Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: 
Неорганска хемија , др Снежана Рајковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија и др Душанка Радановић, виши научни сарадник 
Института за хемију и технологију и металургију у Београду, ужа научна област: 
Неорганска хемија, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело 
следећу 

 
 
 



 
 

О д л у к у 
 

       IX-2.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Дарка Ашанина, дипломираног 
хемичара у звање истраживач-сарадник, за научну област - Хемија и доставља 
Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском сајту у 
трајању од 30 дана. 
                                                                       X 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 04-250/15 од 24.03.2011. године у саставу: 
Др Владица Симић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине, др Снежана Симић, доцент, 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине, др Момир Пауновић, научни сарадник Института за биолошка 
истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: Биологија, 
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 Наташе Радојковић, дипломираног 
биолога-еколога у звање истраживач-приправник, за научну област – Биологија у 
Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу и доставља Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на 
Универзитетском сајту у трајању од 30 дана. 

 
                                                          XI 
 
 

        На основу захтева Института за хемију  бр. 03-250/5 од 23.03.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

XI-1. Бира се комисија за оцену подобности теме под називом "Деривати 
етаноламина као јонске течности и прекурсори биолошки и каталитички активних 
Pd (II) -комплекса" и кандидата Душице Симијоновић, за израду докторске 
дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. Др Зорица Петровић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Органска хемија; 

2. Др Зорица Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Органска хемија; 



3. Др Светлана Марковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Физичка хемија и 

4. Др Зоран Марковић, ванредни професор Државног универзитета у Новом 
Пазару, ужа научна област: Технологија и хемија.  
 
 

 
        На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-250/11 од 
24.03.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

XI-2. Бира се комисија за оцену подобности теме под називом "Биолошки 
ефекти секундарних метаболита врста рода Teucrium L. Флоре Србије" и кандидата 
Милана Станковића, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 
следећем саставу: 
 

1. Др Марина Топузовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Морфологија, систематика и филогенија виших биљака; 

2. Др Славица Солујић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Биохемија; 

3. Др Аца Марковић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Екологија и географија биљака  и Заштита животне средине и 

4. Др Ружица Игић, редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна 
област: Ботаника.  

 
XII 

 
На основу захтева Института за биологију и екологију , бр. 04-250/13 од 

24.03.2011. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XII-1. Бира се комисија за рецензију рукописа под називом "Практикум из 
Морфологије биљака" аутора  др Марине Топузовић у следећем саставу: 

 
1. Др Соња Дулетић-Лаушевић, ванредни професор, Биолошког факултета у 

Београду, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика 
биљака, 

2. Др Драгана Павловић-Муратспахић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Морфологија, систематика и филогенија биљака. 

 
 
 
 
 



                                                             XIII 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију Факултета бр. 04-
250/12 од 24.03.2011. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 
                                                              О д л у к у 
   
 XIII-1. Предлаже се комисија за пријем нових студената за основне 
академске студијске у Институту за биологију и екологију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у школској 2011/2012. години и то. 

1. Др Аца Марковић, редовни професор-председник 
2. Др Дарко Грујичић, асс-члан 
3. Тања Милутиновић, члан 
 

Ову одлуку доставити Ректору Универзитета у Крагујевцу 
 

На основу захтева Института за математику и информатику Факултета бр. 
05-250/21 од 29.03.2011. године, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу 
 
                                                              О д л у к у 
   
 XIII-2. Предлаже се комисија за пријем нових студената за основне 
академске студијске у Институту за математику и информатику Природно-
математичког факултета у Крагујевцу у школској 2011/2012. години и то. 

1. Др Марија Станић, доцент-председник 
2. Мр Сузана Симић, асс-члан 
3. Татјана Алексић, acc- члан 
 

Ову одлуку доставити Ректору Универзитета у Крагујевцу. 
 
 
                                                             XIV 
 

 У оквиру ове тачке повела се шира дискусија у којој су учествовали: проф. 
др Драгослав Никезић, Небојша Ђусић, дипл.прав., проф. др Мирослав Петровић, 
доц. др Снежана Марковић, проф. др Иван Живић, проф. др Иван Гутман, проф. др 
Бранислав Поповић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Растко Вукићевић, 
доц. др Бобан Стојановић, проф. др Милош Ђуран и проф. др Владимир Ристић. 
Након ове дискусије Наставно-научно веће се усагласило да се ова тачка дневног 
реда уврсти у неко од наредних Наставно-научних већа док се не размотри 
детаљније. 
                                                                   XV 
 

На основу захтева проф. др Љиљане Павловић бр. 05-250/3 од 22.03.2011. 
године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  



 
                                                О д л у к у 
 
 
XV-1. Oдобрава се проф. др Љиљани Павловић, ванредном професору у 

Институту за математику и информатику Факултета учешће на конференцији 
IFORS 2011 ( 19-та тријенална интернационална конференција друштава 
операционих истраживача) која ће се одржати од 10.07.2011. до 15.07.2011. године 
у Мелбурну, Аустралија.  
 
 

На основу захтева проф. др Зорице Петровић бр. 03-10/37 од 23.03.2011. 
године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

                                                О д л у к у 
 

XV-2. Oдобрава се проф. др Зорици Петровић, редовном професору у 
Институту за хемију Факултета учешће на 12. Тетрахедоновом симпозијуму 2011 
која ће се одржати од 20.06.2011. до 25.06.2011. године у Ситгесу, Шпанија.  

 
 
                                                    XVI 
 
На основу захтева Техничког факултета у Чачку  бр. 409/2 од 07.03.2011. 

године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

                                                           О д л у к у 
 

 XVI-1. Даје се сагласност, др Душану Стефановићу, ванредном 
професору на Институту за математику и информатику Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу за рад до 1/3 пуног радног времена на Техничком 
факултету у Чачку из уже научне области Информационе технологије и система, за 
школску 2011/2012. са фондом од 2 часа на годишњем нивоу.  

 
 
                                                  XVII 
 
 
У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 
 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова. 

 
      З А П И С НИ Ч А Р                                                                       ДЕКАН  

      Далиборка Јовановић 

                                                                                            Проф. др. Драгослав Никезић 



 


