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К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

Са  XXVIII седнице Наставно-научног  већа  Природно-математичког   факултета  

у  текућем мандатном периоду, одржане дана 1.02.2017. године, са почетком у 12 часова. 

 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 28  чланова већа и то: др Снежана Бранковић, проф. др Зорица 

Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Иван Дамљановић,  доц. др Слађана 

Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић,  

доц др Милош Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, др 

Владимир Марковић, доц. др Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић, др Светлана 

Милошевић-Златановић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић,  

проф. др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Мирослава 

Петровић-Торгашев, проф. др Зорица Петровић, проф. др Бранислав Поповић, проф. др 

Бранислав Ранковић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др 

Марија Станић, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић и проф. др Љиљана 

Чомић. 

Са малим закашњењем седници је приступио и проф. др Владимир Ристић тако 

да је укупан број чланова већа био 29. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  проф. др 

Милан Ковачевић, Управник Института за физику, доц. др Милан Станковић, Управник 

Института за биологију и екологију и Далиборка  Јовановић, економиста.  

Седницом Наставно-научног већа је председавала је продекан за наставу 

Факултета, проф. др. Марина Топузовић. Чланови Наставно-научног већа су уз допуну 

од једне тачке  једногласно усвојили следећи   

   

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Информација о раду редовног професора Факултета.   

3. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за математику и информатику. 

4. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за физику. 

5. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент у Институту за хемију.  

6. Доношење одлуке о избору сарадника у настави у Институту за физику. 

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

хемију. 

8. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за физику.   

9. Покретање поступaка за избор истраживача-сарадника у Институту за биологију 

и екологију и Институту за математику и информатику.  

10. Доношење одлуке о избору истраживача-приправника у Институту за физику. 

11. Утврђивање предлога чланова комисија за оцену и одбрану докторских 

дисертација у Институту за хемију и Институту за биологију и екологију.   



12. Утврђивање предлога одлука о прихватању Извештаја комисије о оцени научне 

заснованости тема и испуњености услова кандидата у Институту за биологију и 

екологију и Институту за хемију.  

13. Разматрање извештаја комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

биологију и екологију. 

14. Утврђивање предлога броја студената за упис у прву годину свих нивоа студија.  

15. Именовање чланова комисије за дисциплинску одговорност студената. 

16. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

17. Разно 
 

I 
 

Записник под бројем 60 са XXVII седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 18.01.2017. године, једногласно је усвојен. 

 

II 

 У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др 

Светлана Марковић, проф. др Владимир Ристић и проф. др Иван Живић. Након тога, а 

на основу дописа бр.  01-80/4 од 30.01.2017. године, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

II-1. Усваја се Информација о раду проф. др Драгослава Никезића, редовног 

професора Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. 

 

Саставни део ове одлуке је Информација о раду из става 1 ове Одлуке и налази се 

у прилогу. 
 

III 

 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 05-80/16  од 31.01.2017. године у саставу: др Миодраг Спалевић 

(председник комисије), редовни професор Машинског факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област Математика и рачунарство; др Бранислав Поповић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Методика, историја и филозофија математике; др Марија Станић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Математичка анализа са применама, као и сагласности Института за 

математику и информатику, а по конкурсу расписаном дана 30. 11. 2016. године у листу 

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

О д л у к у 
 

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

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

Дејана Бојовића, ванредног професора,у звање ванредни професор за ужу научну 

област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

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

Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 



IV 
 

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

математичког факултета у саставу: др Иван Живић (председник комисије), редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Физика кондензоване материје; др Милан Пантић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Физика 

кондензоване материје; др Мирољуб Дугић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Квантна физика; др Драгица 

Кнежевић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Физика кондензоване материје; др Драган Тодоровић, 

доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Физика кондензоване материје, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр.  25/16  од 30.01.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

IV-1. Милош Адамовић, мастер физичар, бира се у звање  асистент за ужу 

научну област Физика кондензоване материје у Институту за физику Факултета, на 

три године.    
 

V 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-80/7 од 30.01.2017. године, а на основу 

члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 
 

О д л у к у 

 

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

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област 

Неорганска хемија у Институту за хемију Факултета. 
 

VI 
 

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

математичког факултета у саставу: др Виолета Петровић (председник комисије), доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Атомска, молекулска и оптичка физика; др Братислав Маринковић, научни сарадник 

Институтa за физику у Земуну, ужа научна област Атомска, молекулска, хемијска и 

оптичка физика; др Татјана Миладиновић, научни сарадник Природно-математичког 

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

Атомска, молекулска и оптичка физика, као и сагласности Института за физику, као и  

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/13 

од 30. 01. 2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VI-1. Христина Делибашић, дипломирани физичар,  бира се у звање  сарадник 

у настави са 30% пуног радног времена за ужу научну област Атомска, молекулска и 

оптичка физика у Институту за физику, на годину дана. 

 



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. 03-80/8 од 30.01.2017. године у саставу: др Зоран 

Ратковић (ментор, председник комисије), доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Зорица Бугарчић, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Органска хемија; др Веселин Маслак, ванредни професор Хемијског 

факултета Универзитета у Београду, 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 др Јоване Мушкиње у научно звање 

научни сарадник за научну област Хемија и доставља техничко-информатичкој служби 

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

 

VIII 

 

На захтев Института за физику бр. 02-80/1 од  27.01.2017. године, а на основу 

члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

 

О д л у к у 

 

VIII-1. Покреће се поступак за избор др Јасне Стевановић у научно звање 

научни сарадник у Институту за физику Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, за научну област Физика. 

 
Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Јасне Стевановић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу:   

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

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

оптичка физика, избор у звање: 29.12.2011. године; 

2. др Бранко Дрљача, ванредни професор Природно-математичког факултета у 

Косовској Митровици Универзитета у Приштини, ужа научна област: 

Теоријска физика; 

3. др Мирко Радуловић, доцент Природно-математичког факултета 

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

оптичка физика (председник комисије). 

 

IX 

 
На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-80/10  од  30. 01. 2017. 

године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , 

једногласно је донело следећу 



О д л у к у 

 

IX-1. Покреће се поступак за избор Филипа Грбовића, мастер биолога, 

истраживача-приправника, 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 Филипа Грбовића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Марина Топузовић (председник комисије), ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Морфологија, фитохемија и систематика биљака; 

2. др Соња  Дулетић-Лаушевић, ванредни професор Биолошког факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака; 

3. др Милан Станковић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, систематика и 

филогенија биљака. 

 

На захтев Института за математику и информатику  бр. 05-80/2   од  30. 01. 2017. 

године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , 

једногласно је донело следећу 

 

 

О д л у к у 

 

IX-2. Покреће се поступак за избор Марије Ђокић-Петровић, истраживача-

сарадника, у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за математику и 

информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област 

Информатика. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Марије Ђокић-

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

 

1. др Мирјана Ивановић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Рачунарске науке и 

информатика; 

2. др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске комуникације; 

3. др Владимир Цвјетковић (председник комисије), доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Информатика у 

физици. 

 

X 

 

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

математичког факултета у саставу: др Драгослав Никезић (председник комисије), 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Радијациона физика; др Мићо Митровић, редовни професор Физичког 



факултета у Београду, ужа научна област Физика кондензованог стања материје; др 

Ненад Стевановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/12 од 30. 01. 

2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 
X-1. Александар Марковић, мастер физичр, бира се у звање  истраживач-

приправник за научну област  Физика у Институту за физику Факултета, на три године. 

 

XI 
 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 

Института за биологију и екологиј бр. 03-80/5 од 30.01.2017. године,  Наставно-научно 

веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-1. Утврђује се предлог чланова комисије  за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Хелатационе особине лиганада ЕДТА-типа у односу на 

бакар(II) - могућа примена код неуротоксичних поремећаја“, кандидата Марине Ћендић  

(ментор докторске дисертације је др Зоран Матовић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 

хемија; УДК:  546,  Научна област докторске дисертације: Неорганска хемија), у 

следећем саставу: 
 

1. др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

комисије); 

2. др Бранка Огњановић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета  у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и 

човека и молекуларна биологија; 

3. др Матија Златар, научни сарадник Института за хемију, технологију и 

металургију Универзитета у Бееограду, научна област: Хемија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљу процедуру. 

 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 

Института за биологију и екологиј бр. 04-80/12 од 30.01.2017. године,  Наставно-научно 

веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

 

 

О д л у к у 

 

XI-2. Утврђује се предлог чланова комисије  за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Популациона екологија мочварног мравника [Phengaris 

teleius, (Bergstrӓsser, 1779)] у Србији“ кандидата Милоша Поповића (ментор докторске 

дисертације је др Јелка Црнобрња-Исаиловић, редовни професор Природно-



математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Зоологија и  научни 

саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Еволуциона биологија; УДК: 502.211, Екологија, 

595.7(497.11) Инсекти на територији Србије) у следећем саставу: 
 

1. др Анте Вујић (председник комисије), редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: 

Заштита животне средине; 

2. др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине; 

3. др Снежана Пешић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета  

у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљу процедуру. 

 

XII 

 

На основу члана 48 стaв 5, 6 и 7 и 156 Статута Факултета,  члана 9 став 4 

Правилника о пријави, изради и одбрани докторске  дисертације, односно докторског 

уметничког пројекта и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Марина Топузовић (предложени ментор), 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Морфологија, фитохемија и систематика биљака др Гордана Гајић 

(председник комисије), научни сарадник Института „Синиша Станковић“ Универзитета 

у Београду, научна област Екологија биљака; др Милан Станковић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, 

систематика и филогенија биљака, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и Продекана за наставу Факултета бр. 25/14 од 30.01.2017.године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

факултета у Крагујевцу о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под 

насловом: „Алелопатски потенцијал изабраних инвазивних врста биљака из различитих 

екосистема Србије“ и испуњености услова кандидата Филипа Грбовића и констатује 

да у року од 15 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 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

 

На основу члана 48 стaв 5, 6 и 7 и 156 Статута Факултета,  члана 9 став 4 

Правилника о пријави, изради и одбрани докторске  дисертације, односно докторског 

уметничког пројекта и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Зорица Петровић (предложени ментор), 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Органска хемија; др Зоран Марковић (председник комисије), редовни 

професор Департмана за хемијско-технолошке науке Државног универзитета у Новом 



Пазару, ужа научна област Органска хемија; др Недељко Манојловић, ванредни 

професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Фармацеутска анализа; др Марко Живановић, научни сарадник Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија; др Владимир Петровић, 

научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  

научна област Хемија (ужа научна област Органска хемија), као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и Продекана за наставу Факултета бр. 

25/15 од 30.01.2017.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 
 

О д л у к у 
 

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

факултета у Крагујевцу о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под 

насловом: „Испитивање антиоксидативне и прооксидативне активности одабраних 

једињења фенолног типа“ и испуњености услова кандидата Јелене Ђоровић и 

констатује да у року од 15 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 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

 

XIII 

 

На основу члана 48 став 5, 6 и 7 Статута Факултета,  Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.04-80/11 од 

30.01.2017. године у саставу: др Ивана Мегвајер, ванредни професор (предложени 

ментор), Природословно-математички факултет Свеучилишта у Загребу, научна област: 

Природнe знаности, поље биологија, грана зоологија; др Владица Симић (председник 

комисије), редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

др Момир Пауновић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић” Универзитета у Београду, научна област Хидробиологија, као и сагласности 

Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом  

„Филогенија, филогеографија и  конзервација врсте Аstacus astacus (Decapoda, Astacidae) 

на подручју Балканског полуострва“ за израду докторске дисертације кандидату 

Симони Ђуретановић. 

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

Ивана Мегвајер, ванредни професор (предложени ментор), Природословно-

математичког факултета Свеучилишта у Загребу, научна област: Природнe знаности, 

поље биологија, грана зоологија. 

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. 



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. 

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. 

 

XIV 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-80/9   од 30.01.2017. 

године, Института за хемију бр. 03-80/13  од 30.01.2017. године, Института за физику 

бр. 02-80/14 од 31.01.2017. године и Института за математику и информатику бр.05-80/3 

од 30.01.2017. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIV-1. Предлаже се Универзитету у Крагујевцу и Влади Републике Србије да се 

на Природно-математичком факултету у Крагујевцу у школској 2017/2018. години 

упише  320 буџетских студената на прву годину основних академских студија, 175 

студената на мастер академске студије и 25 студената на прву годину докторских 

академских студија и то: 

 

Основне академске студије 

Математика .................................................................... 50 буџетских студената 

Информатика ............................................................... 100 буџетских студената 

Биологија ....................................................................... 35 буџетских студената 

Екологија ....................................................................... 40 буџетских студената 

Физика ............................................................................ 30 буџетских студената 

Хемија ............................................................................ 65 буџетских студената 

 

Мастер академске студије 

Математика .................................................................... 30 буџетских студената 

Информатика ................................................................. 20 буџетских студената 

Биологија ....................................................................... 20 буџетских студената 

Биологија - Молекуларна биологија ........................... 20 буџетских студената 

Екологија ....................................................................... 20 буџетских студената 

Физика ............................................................................ 15 буџетских студената 

Хемија ............................................................................ 50 буџетских студената 

 

Докторске академске студије 

Математика .......................................................................... 2 буџетска студента 

Докторска школа математике ............................................ 4 буџетска студента 

Рачунарске науке ................................................................ 2 буџетска студента 

Биологија ......................................................................... 6 буџетских студената 

Физика .............................................................................. 5 буџетских студената 

Хемија .............................................................................. 6 буџетских студената 



Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

На основу захтева колегијума Факултета  бр. 01-80/17 од 01.02.2017. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIV-2. Утврђује се предлог висине  школарине за самофинансирајуће студенте: 
 

за основне академске студије – .............. 72. 000.00 динара по години студија 

за мастер академске студије – .................. 96.000,00 динара по години студија 

за докторске академске студије –  ......... 120.000,00 динара по години студија 
 

Утврђује се предлог висине школарине за стране студенте: 
 

за основне академске студије –...............................  2.500 € по години студија 

за мастер академске студије    –  .............................. 3.000 € по години студија 

за докторске академске студије –  ........................... 3.000 € по години студија 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

XV 

У оквиру ове тачке повела се краћа дискусија у којој су учествовали: Небојша 

Ђусић, дипл.прав. и проф. др Светлана Марковић. Након тога а, на основу члана 16 став 2 

Правилника о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу, бр II-01-323/7 

од 26.04.2016. године,  Одлуке Студентског парламента Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, бр. 17/1-II-1 од 31.01.2017. године и предлога колегијума Факултета, бр. 01-80/18 од 

01.02.2017. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 

XV-1. Именују се чланови Првостепене дисциплинске комисије за одговорност 

студената Природно-математичког факултета и то: 

 

 

1. Доц др Олгица Стефановић,председник комисије 

2. Доц. др Татјана Стојановић, заменик председника 

3. Доц. др Владимир Михаиловић, члан 

4. Проф. др Мирољуб Дугић, заменик члана. 

5. Невена Пауновић, студент III године екологије, члан и 

6. Ђорђе Милутиновић, студент IV године хемије, заменик члана. 

 

Наставници Факултета из става 1 ове Одлуке именују се на мандатни период у трајању 

од 3 године, а студенти на мандатни период у трајању од годину дана. 

 

XVI 

 

На захтев проф. др Зорке Станић, ванредног професора у Институту за хемију, 

као и сагласности Института за хемију бр. 03-80/6 од 30.01.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 



О д л у к у 

 

XVI-1. Даје се сагласност др Зорки Станић, ванредном професору, учешће на 

конференцији Nutrition & Health 2017, која ће се одржати у периоду од 19 до 23. 

Фебруара 2017. године у Берлину (Немачка). 

Сагласност се издаје за потребе конкурисања код Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја за средства за суфинансирање учешћа истраживача на научним 

скуповима у иностранству. 

 

На захтев Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 01-1/304 

од 31.01.2017. године, а  на основу члана 75.  Закона о високом образовању, члана 156 

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

О д л у к у 
 

XVI-2. Даје се сагласност др Верици Јевтић,  доценту, за рад у допунском радном 

односу до 30% пуног радног времена на Факултету инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу  на извођењу наставе из предмета Хемија животне средине за школску 

2017/18 годину. 
 

На захтев Државног Универзитета у Новом Пазару бр. 236/17 од 30.01.2017. 

године, а  на основу члана 75.  Закона о високом образовању, члана 156 Статута 

Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XVI-3. Даје се сагласност др Светлани Марковић,  редовном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Државном Универзитету у 

Новом Пазару  на извођењу наставе из предмета Физичка хемија са фондом часова 3+0 

у зимском семестру за школску 2017/18 годину 
 

XVII 

 

У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др Марина 

Топузовић и проф. др Бранислав Поповић. Наиме, проф. др Марина Топузовић, 

обавестила је чланове Наставно-научног већа да је Декан Факултета отпутовао у Београд 

на састанак Заједнице Факултета Републике Србије на јавну расправу поводом нацрта 

Закона о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ).  

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка  Јовановић, економиста 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 

 

 

Проф. др Марина Топузовић 
 


