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К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 10.02.2016. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 27  чланoва већа и то: др Снежана Бранковић,  проф. др Зорица Бугарчић, 

мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Предраг Ђурђевић, проф. др Мирољуб Дугић, 

доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Предраг Ђурђевић, 

проф. др Иван Живић, др Марија Живковић,  доц. др Љубинка Јоксовић,  доц. др Драгана 

Крстић, др Владимир Марковић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар 

Остојић, проф. др Љиљана Павловић,  проф. др Биљана Петровић, проф. др Зорица 

Петровић, проф. др Бранислав Поповић, проф.  др Бранислав Ранковић, проф. др 

Владимир Ристић, проф. др Снежана Симић, проф. др Марија Станић, проф. др Бобан 

Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић 

и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници је приступила и  проф. др Мирослава Петровић-

Торгашев, тако да је укупан број чланова већа био 28. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: управник Института за физику проф. др Милан Ковачевић, 

секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник и Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа председавао је Декан Факултета, проф. др 

Срећко Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за физику. 

3. Покретање поступaка за избор наставника у звање доцент у Институту за хемију 

и при Катедри општеобразовних предмета. 

4. Разматрање извештаја комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за математику и информатику. 

5. Разматрање извештаја комисије за избор научног сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 

6. Доношење одлуке о избору истраживача приправника у Институту за биологију 

и екологију. 

7. Разматрање извештаја комисијe за избор истраживача сарадника у Институту за 

хемију. 



8. Разматрање извештаја  комисија за избор истраживача приправника у Институту 

за хемију. 

9. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја комисије за преглед, оцену и 

одбрану докторске дисертације у Институту за биологију и екологију. 

10. Одређивање комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за физику.   

11. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту  

за хемију и Институту за математику и информатику.             

12. Доношење одлука о члановима Савета и Сената Универзитета у Крагујевцу из 

реда запослених на ПМФ-у. 

13. Утврђивање предлога члана Суда части Универзитета. 

14. Разматрање Извештаја о раду емеритус професора др Ивана Гутмана у 2015. 

години.  

15. Захтеви упућени ННВ-у. 

16. Разно. 

 

 

I 

 

Записник  под  бројем 90 са VI седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 27.01.2016. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

бр. 02-130/10 од 05.02.2016. године у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Радијациона физика; др Оливера Цирај Бјелац, ванредни професор Електротехничког 

факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Нуклеарна техника; др Владимир 

Удовичић, виши научни сарадник Института за физику у Београду, ужа научна област 

Радиоекологија,  као и сагласности Института за физику, а по конкурсу расписаном дана 

13.01.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

 

II-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор др Ненада Стевановића, доцента, у звање доцент 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. 

 

 



III 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-1110/2 од 04.11.2015. године, а на основу 

члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

 

О д л у к е 

 

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

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

Биохемија у Институту за хемију Факултета. 

 
III-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Биохемија у Институту за хемију 

Факултета, у следећем саставу: 

 

1. др Мирослав М. Врвић, редовни професор Хемијског факултета у Београду, ужа 

научна област: Биохемија; 

2. др Милан Младеновић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 

3. др Ненад Вуковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 

 

 

 

 

На захтев колегијума Факултета бр. 03-130/ од .02.2016. године, а на основу члана 

126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

 

О д л у к е 

 

III -3. Предлаже се декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку о  

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент са 50% пуног радног 

времена за ужу научну област Педагогија при Катедри општеобразовних предмета 

Факултета. 

III-4. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област  Педагогија при Катедри 

општеобразовних предмета Факултета, у следећем саставу: 

 

1. др Слађана Зуковић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у 

Новом Саду (председник комисије), ужа научна област: Педагогија;  

2. др Снежана Маринковић, редовни професор Учитељског факултета у Ужицу 

Универзитета у Каргујевцу, ужа научна област: Педагогија, Дидактика, Методике; 



3. др Бранко Јовановић, редовни професор Филозофског факултета у Косовској 

Митровици Универзитета у Приштини, ужа научна област: Педагогија, теорија 

наставе и методика васпитно-образовног рада. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 

 

 

IV 

 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета 

Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од  22.10.2012. године и Извештаја стручне 

комисије Природно- математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-130/11 од 08.02.2016. 

године у саставу: др Раде Живаљевић, научни саветник Математичког института САНУ у 

Београду, ужа научна област Топологија; др Синиша Врећица, редовни професор 

Математичког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Топологија; др 

Радосав Ђорђевић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Алгебра и логика, као и сагласности Института за 

математику и информатику,  а по конкурсу расписаном дана 13.01.2015. године у листу 

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

 

О д л у к у 

 

IV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор Маринка Тимотијевића, асистента, у звање асистент 

за ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

информатику Факултета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 

 

V 

 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 

Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-90/8 од 22.01.2016. године у саставу: др Бранка 

Огњановић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; 

др Владимир Јуришић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Патолошка физиологија, научни саветник, научна област 

Онкологија; др Наташа  Тошић , научни  сарадник Института за молекуларну генетику и 

генетичко инжењерство Универзитета у Београду, ужа научна област Молекуларна 

биологија,  као и сагласности Института за биологију и екологију, 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 Јасмине Обрадовић у научно звање научни 

сарадник, за научну област Биологија и доставља техничко-информатичкој служби 

Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 

 

VI 

 

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

математичког факултета у саставу: др Владица Симић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине; др Ана Петровић, научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија; др Ђурађ 

Милошевић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна 

област Екологија и заштита животне средине, извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр.25/5  од 09.02.2016. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

Одлуку 

 

VI-1. Тијана Величковић  бира се у звање  истраживач приправник  за научну 

област Биологија, у Институту за биологију и екологију Факултета, на три године. 

 

VII 

 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 

Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-130/6  од 04.02.2016. године у саставу: др 

Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Зоран Марковић, редовни професор 

Државног универзитета у новом Пазару, научна област Органска хемија; др Милан 

Јоксовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Јелене Ђоровић, дипломираног хемичара за 

истраживање и развој, у истраживачко звање истраживач сарадник у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у 

трајању од 30 дана. 

 



VIII 

 
На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 

Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-130/8  од 04.02.2016. године у саставу: др 

Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Тања Солдатовић, ванредни професор 

Државног универзитета у Новом Пазару, научна област Хемија; др Вера Дивац, научни 

сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област 

Хемија, као и сагласности Института за хемију, 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 Јелене Петронијевић, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 

30 дана. 

 

 

 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 

Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-130/7  од 04.02.2016. године у саставу: др 

Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; др Тања Солдатовић, ванредни професор 

Државног универзитета у Новом Пазару, научна област: Хемија; др Марина Рвовић, 

научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна 

област Хемија, као и сагласности Института за хемију, 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 Ненада Јоксимовића, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 

30 дана. 

IX 

 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне 

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

Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу (ментор), ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине; др Момир Пауновић, виши научни сарадник Института за биолошка 



истраживања „Синиша Станковић“,  ужа научна област Биологија, Хидроекологија; др 

Јасна Лајтнер, доцент Биолошког одсјека Природословно-математичког факултета 

свеучилишта у Загребу, ужа научна област Малакоекологија- биологија и екологија 

слатководних мекушаца, као и дописа Универзитета бр. 01-15/16   од 03.02.2016. године и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу  

Факултета бр. 25/4 од 09.02.2016. године, Наставно- научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

 

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

Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Екологија, биодиверзитет и 

конзервација слатководних шкољки фамилије Unionidae у Србији“  кандидата  Jeлене 

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

никаквих примедби. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 48 

став 7 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

 

 

X 
 

 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета и захтева Института за физику  бр. 

02-130/9 од 05.02.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

 

X-1. Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом: „Експертни системи у физици: методологија и реализација“ кандидата  мр 

Ивана Петровића, у следећем саставу: 
 

1. др Братислав Маринковић, научни саветник Института за физику, Београд, ужа 

научна област: Атомска, молекулска, хемијска и оптичка физика,  

2. др Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 

физика;  

3. др Драгослав Никезић, редовни редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу,у Крагујевцу, ужа научна област: 

Радијациона физика.  

 

XI 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-130/5 од 04.02.2016. године  и  члана 

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

 

 

 



О д л у к у 

 

XI-1. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације под називом  „Ванилин као прекурсор у синтези неких биолошки 

активних једињења“ и испуњености услова кандидата Јоване Мушкиње, за израду 

докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Зоран Ратковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

2. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Снежана Ђорђевић, доцент  Медицинског факултета ВМА Универзитета 

одбране у Београду, научна област: Медицинска хемија; 

4. др Мирјана Попсавин, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Органска хемија. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-130/2 од 

04.02.2016. године  и  члана 48 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета је  

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

XI-2. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације под називом  „Неки оптимизациони проблеми уопштења бисекције 

графова и повезаности подграфова“ и испуњености услова кандидата мр Зорана 

Максимовића, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем 

саставу: 

 

1. др Јозеф Кратица, научни саветник Математичког института САНУ, ужа научна 

област: Рачунарство; 

2. др Љиљана Павловић,  редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; 

3. др Александар Савић, доцент Математичког факултета Универзитета у Београду, 

ужа научна област: Нумеричка математика и оптимизација; 

4. др Драган Матић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Бањалуци, Република Српска, ужа научна област: Информационе науке и 

биоинформатика (развој софтвера). 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 
 



XII 

 

На  основу дописа Колегијума Факултета бр.  01-130/12   од 09.02.2016. године,  а 

на основу члана 156  Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к e 

 

XII-1. Бира се за члана Савета Универзитета из реда запослених на Природно-

математичком факултету у наредном мандатном периоду проф. др Бранислав Поповић, 

ванредни професор, у Институту за математику и информатику Факултета.  

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 

XII-2. Бира се за члана Сената Универзитета из реда запослених на Природно-

математичком факултету у наредном мандатном периоду проф. др Драгослав Никезић, 

редовни професор, у Институту за физику Факултета.  

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 

XIII 

 

 

На  основу дописа Института за хемију бр.  03-10/31   од 27.01.2016. године, а на  

основу члана 156  Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIII-1. Предлаже се за члана Суда части Универзитета из редова запослених на 

Природно-математичком факултету др Милан Младеновић,  доцент у Институту за хемију 

Факултета.  

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 

 

XIV 

 

На основу дописа проф. др Ивана Гутмана, професора емеритуса,  бр. 03-90/1 од  

20.01. 2016. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

 

 

 



О д л у к у 

 

XIV-1. Прихвата се Извештај о раду проф. др Ивана Гутмана, емеритус професора 

на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу, за 2015. годину. 

   

 Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду из става 1 и налази се у прилогу. 

 

 

XV 

 

 На захтев Института за физику бр.  02-130/13  од 09.02.2016. године, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XV-1. Даје се сагласност за организовање видео конференције International CERN 

Masterclasses која ће се одржати 23.03.2016. године  на Институту за физику Факултета, 

уз учешће тридесетак полазника – ученика средњих школа региона. 
 

 

 

На захтев Института за физику бр.  02-130/13  од 09.02.2016. године, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XV-2. Даје се сагласност да се, у оквиру  обележавања 160 година од рођења 

Николе Тесле,  у  Институту за физику Факултета 18. маја 2016. године организује 

једнодневни скуп под називом: „Трагом Теслиних открића“. 

 

 

 

На захтев Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини  са 

привременим седиштем у Косовској Митровици, бр.  01-130/1 од 01.02.2016. године, а  на  

основу   члана 75.  Закона о високом образовању, члана   156 Статута Факултета и 

Правилника о условима и поступку давања сагласности за ангажовање наставника и 

сарадника на другој високошколској установи Универзитета у Крагујевцу,  Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XV-3. Даје се сагласност  др Светиславу Савовићу,  редовном професору у 

Институту за физику Факултета, за рад у допунском радном односу до 30% пуног радног 

времена на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици, за извођење наставе из предмета 

Метрологија и обрада резултата мерења, са фондом од 2 часа предавања недељно у 



летњем семестру на студијском програму основних академских студија Физика, у 

школској 2015/16. години. 

 

XVI 

 

У оквиру ове тачке, Декан је обавестио чланове Наставно-научног већа да је 

Факултет добио билатерални пројекат под називом:  „Нови комплекси платинске групе 

метала као потенцијални агенси за биомедицинску примену“, који ће се реализовати са 

Републиком Словенијом током 2016. и 2017. године. Руководилац пројекта за Србију је 

проф. др Милош Ђуран. 

 

Декан је такође обавестио чланове Наставно-научног већа да ће Факултет, заједно 

са Универзитетом у Нишу, Београду, Новом Саду, Брну (Чешка), Тирани (Албанија) и 

Паризом (Француска) учествовати на предстојећем ЕРАСМУС плус пројекту под називом: 

„ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical 

Chemistry Education /NETCHEM“.  Koординатор за Универзитет у Крагујевцу је проф. др 

Зоран Матовић. 

 

Такође је и истакао да је Влада Републике Србије одредила као максималан број 

укупно 275 радних места на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, с тим да 

Факултет тренутно има 233 запослених и 14 радно ангажованих по основу других уговора 

а, не уговорима о раду, тако да је укупан број 247. Даље, напоменуо је и да је Природно-

математички факултет добио првостепену пресуду у судском спору са Високом техничком 

школом у Крагујевцу. 

 На крају је додао, да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

одобрио реализацију научних пројеката до краја фебруара али да ће бити ограничен број 

учесника на пројекту и то 25. 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 34 минута. 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р                  ДЕКАН  

 

Далиборка Јовановић, економиста 

                                                          Проф. др Срећко Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


