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К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

са   LVI   седнице  Наставно-научног већа  Природно-математичког   факултета     у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 20.05.2015. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовалo je  30 чланoва већа и то: проф.др Дејан Бојовић, др Снежана Бранковић,  
проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић, 
проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др Милош Ивановић, проф. др Милан 
Јоксовић, проф.др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, проф.др Светлана 
Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф.др Александар 
Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф.др Зорица Петровић, проф.др Мирослава 
Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Поповић,  проф. др Бранислав Ранковић,  проф. 
др Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др Снежана Станић, Драгана 
Стевановић, проф.др Слободан Сукдолак, проф. др Бобан Стојановић, Ненад 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: управник Института за физику проф. др Милан Ковачевић, 
управник Института за хемију доц. др Љубинка Јоксовић, 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 комисија за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за математику и информатику и Институту за хемију. 
3. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у Институту за 

биологију и екологију.   
4. Разматрање извештаја комисије за избор научног сарадника у Институту за хемију. 
5. Разматрање извештаја комисије за збор истраживача сарадника у  Институту за 

физику. 
6. Покретање поступка за избор истраживача сарадника у Институту за биологију и 

екологију.   
7. Утврђивање одлукa о прихватању извештаја комисија за преглед, оцену и одбрану 

докторских дисертација у Институту за хемију. 
8. Разматрање извештаја комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације 

у  Институту за хемију.  



9. Разматрање извештаја комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме докторске дисертације у Институту за биологију и екологију. 

10. Утврђивање предлога комисијe за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости темe докторскe дисертацијe у Институту за физику.  

11. Разматрање захтева за продужење рока за одбрану докторске дисертације.   
12. Разматрање рецензије рукописa у Институту за хемију. 
13. Предлог комисије за рецензију рукописа у Институту за биологију и екологију.  
14. Формирање комисије за самовредновање. 
15. Разно. 

 
I 

 
Записник     под   бројем  58  са  LV седнице   Наставно-научног већа,  у    

текућем мандатном периоду, одржане дана 06.05.2015. 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 
у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом 
Пазару, научна област Математика; др Жарко Мијајловић, редовни професор Државног 
универзитета у Новом Пазару, научна област Математика; др Миодраг Рашковић, научни 
саветник Математичког института САНУ, ужа научна област Алгебра и логика, као и 
сагласности Института за математику и информатику, а по конкурсу расписаном дана 
25.03.2015. 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 Радосава Ђорђевића  у звање ванредни професор  
за ужу научну област Алгебра и логика у Институту за математику и информатику  
Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у 
циљу објављивања на универзитетском сајту. 
 

 
 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
бр. 03-450/13 од 14.05.2015.године, у саставу: др Иван Гутман,  професор емеритус 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа  научна област 
Физичка хемија, председник комисије; др Светлана Марковић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа  научна област 
Физичка хемија; др Станка Јеросимић, ванредни професор Факултета за физичку хемију 
Универзитета у Београду, ужа  научна област: Квантна хемија; др Драган Стевановић, 
редовни проферсор Математички институт САНУ, Београд, научна област Информатика, 



као и сагласности Института за хемију, а по конкурсу расписаном дана 25.03.2015. године 
у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
II-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор др Бориса Фуртуле, доцента, у звање ванредни 
професор са 50% пуног радног времена за ужу научну област Физичка хемија у 
Институту за хемију Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 
 
 

III 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-450/10 од 14.05.2015. 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 ванредни професор за ужу 
научну област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у Институту за 
биологију и екологију. 

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

1. др Андраш Ш. Штајн,  редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа  научна област: Физиологија животиња; 

2. др Ратко М. Радојичић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у 
Београду, ужа научн аобласт; Физиологија животиња; 

3. др Зорица С. Саичић, научни саветник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ у Београду, ужа научна област: Физиологија. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

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. 03-450/11 од 14.05.2015. године у саставу: др 
Живадин Д. Бугарчић,  редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу (ментор), ужа научна област Неорганска хемија; др Милош И. 
Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област  Неорганска хемија; др Биљана В. Петровић, ванредни професор 



Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  
Неорганска хемија, др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у Новом Пазару, 
ужа научна област Хемија, као и сагласности Института за хемију,  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 др Ане Рилак Симовић  у научно звање научни 
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. 

 

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. 02-450/5 од 14.05.2013. године у саставу: др 
Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика; др Драгана Крстић, доцент  
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Радијациона физика; др Милован Матовић, редовни професор  Факултета медицинских 
наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Нуклеарна физика, као и сагласности 
Института за физику, 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 Марије Ж. Јеремић, специјалисте медицинске 
нуклеарне физике у звање истраживач-сарадник за научну област Физика и доставља 
техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у 
трајању од 30 дана. 

VI 

     На захтев Института за биологију и екологију бр.04-450/8 од 14.05.2015. године, а 
на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је 
донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VI-1. Покреће се поступак за избор Саве Васића, истраживача сарадника у 

истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за биологију и екологију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Саве Васића  у звање из 
става 1 ове одлуке у следећем саставу: 



 
1. др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија; 
2. др Ивана Радојевић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија; 
3. др Татјана Михајлов-Крстев,  ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Биотехнологија. 
 

VII 

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 
Живадин Д. Бугарчић,  редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу (ментор), ужа научна област  Неорганска хемија; др Милош И. 
Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област  Неорганска хемија; др Маријана Петковић, научни саветник Института 
за нуклеарне науке „Винча“, научна област Хемија; др Биљана Петровић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област  Неорганска хемија, као и дописа Универзитета бр. 01-/15-73 од 19.05.2015.године 
и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу и научни 
рад Факултета бр. 26/36 од 11.05.2015. године, Наставно- научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

VII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког  факултета  
у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Кинетика и механизам 
супституционих реакција комплекса паладијума(II) и рутенијума(II)“  кандидата 
Aлександра Мијатовића 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. 

 
 

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 
Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу (ментор), ужа научна област  Неорганска хемија; др Милош И. Ђуран, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област:  Неорганска хемија; др Живадин Д. Бугарчић,  редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Неорганска 
хемија; др Душанка Д. Радановић, научни саветник Института за хемију, технологију и 
металургију Универзитета у Београду, научна област Неорганска хемија, као и дописа 
Универзитета бр. 01-15/72 од 19.05.2015.године и извештаја руководиоца техничко-
информатичке службе и продекана за наставу и научни рад Факултета бр. 26/34 од 
11.05.2015. године, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 



 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Синтеза и карактеризација 
мононуклеарних и динуклеарних комплекса платине(II) и испитивање њихових реакција 
са пептидима“,   кандидата Дарка Ашанина 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.   
 
 

 
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 
Растко Вукићевић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу (ментор), ужа научна област  Органска хемија; dr Matthias Dhooghe, Professor 
(co-promoter) (др Матијас Дохе, професор, коментор), Department of Sustainable Organic 
Chemistry and technology, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, 
Belgium, ужа научна област Органска хемија; др Нико Радуловић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Органска 
хемија; др Зоран Ратковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област  Органска хемија; др Иван Дамљановић, научни сарадник 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  научна област Хемија, 
као и дописа Универзитета бр. 01-15/74 од 91.05.2015.године и извештаја руководиоца 
техничко-информатичке службе и продекана за наставу и научни рад Факултета бр. 26/35 
од 11.05.2015. године, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког  факултета  
у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Синтеза нових биолошки 
активних хетероцикличних једињења која садрже фероцен“  кандидата  Анке Пејовић 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.   
 

VIII 

На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-450/12 од 
14.05.2015. године, у саставу: др Зорица Бугарчић,  редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (ментор), ужа научна област  
Органска хемија; др Светлана Марковић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија; др Снежана 



Ђорђевић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета 
одбране у Београду, ужа научна област Медицинска хемија; др Марина Рвовић, научни 
сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Хемија, као и сагласности Института за хемију,  Наставно-научно веће Факултерта  
је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

VIII-1 . Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом: „Експериментално 
и теоријско испитивање механизма настајања фенилселено-етара из неких терпенских 
алкохола“    кандидата Ненада Јанковића.  

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 
библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, као и извештај стручне комисије доставити Универзитету у Крагујевцу 
који ће објављивањем наведеног извештаја на универзитетском сајту са пропратним 
обавештењем да се примерак докторске дисертације налази у универзитетској библиотеци 
у Крагујевцу обезбедити да у року од 30 дана буду доступни стручној, научној и 
друштвеној јавности, а сходно одредбама Статута Факултета. 
 Истовремено, на основу Закона о високом образовању, члан 30 став 8 („Службени 
гласник РС“ бр. 99 од 11. септембра 2014.), Факултет ће објављивањем Извештаја стручне 
комисије и докторске дисертације на сајту Факултета и достављањем докторске 
дисертације библиотеци Факултета, обезбедити да у року од 30 дана, као и до одбране 
дисертације, буду доступни стручној, научној и друштвеној јавности. 
 

IX 

На основу члана 48 став 5,6 и 7 Статута Факултета,   Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-450/7 од 14.05.2015. 
године у саставу: др Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине; др Весна Полексић, редовни професор Пољопривредног 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Примењена зоологија и рибарство; 
др Биљана Дојчиновић, виши научни сарадник Института за хемију, технологију и 
металургију Универзитета у Београду, ужа научна област Хемија животне средине, као и 
сагласности Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета  је 
једногласно донело следећу 

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 „Просторни 
мониторинг тешких метала копнених вода Србије на основу биоакумулације у рибама “   
за израду докторске дисертације кандидату Александри Милошковић. 

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



Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези са 
чланом 46 став 6 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 

 
  X 

На основу захтева Института за физику  бр. 02-450/4 од 14.05.2015. године и  члана 
48 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

дисертације под нaзивом: „Експертни системи у физици: методологија и реализација“, и 
подобности кандидата  мр Ивана Петровића за израду докторске дисертације под 
наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. др Валериј Бочварски, редовни професор у пензији ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика; 

2. др Владимир Ристић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Атомска, молекулска и оптичка физика, 

3. др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику, Београд, ужа 
научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 

XI 
 

На основу захтева мр Ане Капларевић-Малишић бр. 05-450/15 од 18.05.2015.године 
и сагласности Института за математику и информатику, а  у  складу са чланом 49 Статута 
Универзитета и чланом 50 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је  
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

XI-1 . Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под насловом 
„Развој и анализа метода паралелизације вишескалних модела мишића“  кандидату мр 
Ани Капларевић-Малишић и то у трајању од годину дана, због кашњења 
експерименталних резултата са партнерске институције Department of Chemistry and 
Chemical Biology, Northeastern University из Бостона. 
 
 

XII 
 

На основу Извештаја рецензионе комисије у Институту за хемију бр. 03-450/14 од 
14.05.2015. године у саставу: др Зоран Марковић, редовни професор  Државног 
универзитета у Новом Пазару, ужа научна област: Органска хемија; др Снежана Д. 
Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу ужа 



научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; др Александар 
Теодоровић, редовни професор у пензији 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 
 

XII-1 . Прихвата   се   Извештај   рецензионе  комисије      Природно-математичког  
Факултета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис практикума под називом „Биоорганска 
хемија-практикум“ аутора проф. др Зорице Петровић,  др Душице Симијоновић и др 
Владимира Петровића проследи у даљу процедуру ради штампања. 
 
 

XIII 
 

На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-450/6 од 14.05.2015. године, а 
на основу члана 156   Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следећу 

О д л у к у 
 

XIII-1.  Одређује се комисија за рецензију рукописа под називом: „Дрвеће Спомен 
парка и Ботаничке баште у Крагујевцу“ аутора проф.др Аце Марковића, ванредног 
професора у пензији у следећем сасатаву: 

 
1. др Горица Ђелић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија биљака; 
2. др Драгана Павловић-Муратспахић, ванредни професор у пензији   Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу ужа научна област: 
Морфологија, систематика и филогенија биљака. 

 
 

XIV 
 У оквиру ове тачке повела се краћа дискусија у којој су учествовали: проф. др 
Светлана Марковић, проф. др Марина Топузовић и проф. др Љиљана Павловић. Након ове 
дискусије а, на основу члана 156 Статута Факултета, дописа Студентског парламента 
бр.01-450/17  од 19.05.2015. године, и дописа Института за биологију и екологију бр. 04-
450/9 од 14.05.2015. године, дописа Института за математику и информатику бр.   05-450/1  
од 13.05.2015. године, Института за физику бр. 02-450/3 од 14.05.2015. године, Института 
за хемију бр. 03-450/16   од 18.05.2015. године и дописа Студентског парламента бр. 01-
450/17 од 19.05.2015. године, Наставно-научно веће Факултета  једногласно је донело 
следећу 

О д л у к у 
 

XIV-1. Бира се комисија за самовредновање у следећем сасатаву: 
 
1. др Снежана Симић, ванредни професор 



2. др  Дарко Грујичић, доцент 
3. др Љубинка Јоксовић, доцент 
4. др Биљана Петровић, ванредни професор 
5. др Марија Станић, ванредни професор 
6. др Бојана Боровићанин, доцент 
7. др Милан Ковачевић, ванредни професор 
8. др Ненад Стевановић, доцент 
9. мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, предавач 
10. Бранко Грујић, технички сарадник за рачунаре, 
11. Биљана Пауновић, руководилац студентске службе, 
12. Ђорђе Петровић, студент IV године основних академских студија на Институту 

за хемију 
13. Марко Петровић, студент IV године основних академских студија на Институту 

за физику 
14. Ђорђе Филиповић, студент  III године основних академских студија на 

Институту за биологију и екологију 
15. Александар  Јовановић, студент I године мастер академских студија на 

Институту за математику и информатику. 
 
 

 
XV 

 У оквиру ове тачке повела се дискусија у којој су учествовали: проф. др Срећко 
Трифуновић, проф.др Милош Ђуран и проф. др Мирољуб Дугић. Наиме, декан Факултета, 
проф. др Срећко Трифуновић истакао је да је надавно био др Александар Белић, државни 
секретар Министарства просвете,науке и технолошког развоја, на Универзитету у 
Крагујевцу где је том приликом представио нови Закон о научноистраживачкој 
делатности. Такође је и обавестио чланове Наставно-научног већа да је посетио др Николу 
Танића министра у сектору за науку при Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја, и рекао да ће ускоро бити отворен конкурс за нови пројектни циклус и да је 
потребно минимум 7 особа које ће бити на пројекту. Проф. др Милош Ђуран као члан 
Националног савета за науку, обавестио је Чланове Наставно-научног већа, да ће многи 
пројекти бити скинути и да је препорука да се боље припреме, као и то да ће, бити позива 
за Матичне одборе и да би било пожељно да Природно-математички факултет има свог 
представника. Такође је истакао да више неће постојати мултидисциплинарни пројекти. 
  

 
 

Седница  Наставно-научног већа закључена је у 12  часова и 30  минута. 
 
 
 
 
З А П И С Н И Ч А Р                         ДЕКАН  
 
Далиборка Јовановић                                            Проф. др Срећко Трифуновић 

 



 
 
 
 
 
 
 


