
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 90 

27.01.2016. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 27.01.2015. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 23 чланoва већа и то: др Снежана Бранковић,  проф. др Зорица Бугарчић,  

проф. др Мирољуб Дугић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Предраг Ђурђевић, 

проф. др Иван Живић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, доц. др 

Драгана Крстић, др Владимир Марковић,  проф. др Драгослав Никезић, 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 Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, Ненад Стојановић, 

проф. др Марина Топузовић и проф. др Љиљана Чомић. 

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

Торгашев тако да је укупан број присутних чланова већа био 24. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

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

др Бојана Боровићанин, заменик управника Института за математику и информатику, 

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

Седницом Наставно-научног већа председавала је по овлашћењу Декана 

Факултета,  продекан за наставу, проф. др Марина Топузовић. Чланови Наставно-научног 

већа су једногласно усвојили следећи 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 

3. Покретање поступка за избор предавача при Катедри општеобразовних 

предмета. 

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

хемију. 

5. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за хемију. 

6. Разматрање извештаја комисија за избор истраживача сарадника у Институту за 

биологију и екологију, Институту за хемију и Институту за физику. 

7. Разматрање извештаја  комисије за избор истраживача приправника у Институту 

за биологију и екологију. 

8. Разматрање извештаја комисија за преглед, оцену и одбрану докторских 

дисертација у Институту за математику и информатику и Институту за хемију. 



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

Институту за хемију.   

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

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

математику и информатику. 

11. Разматрање извештаја комисије за рецензију рукописа у Институту за физику. 

12. Одређивање комисије за рецензију техничког решења на Институту за 

математику и информатику. 

13. Утврђивање предлога броја студената за упис у школској 2016/17. години. 

14. Утврђивање предлога Измена и допуна Статута Факултета. 

15. Захтеви упућени ННВ-у. 

16. Разно. 

 

 

 

I 

 

 

Записник  под  бројем 40 са IV седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 23.12.2015. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-90/17 од 25.01.2016. 

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 

 

II-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 

Вештачка интелигенција у Институту за математику и информатику Факултета. 

 

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

за избор једног доцента за ужу научну област Вештачка интелигенција у Институту за 

математику и информатику Факултета, у следећем саставу: 

 

1. др Татјана Давидовић, виши научни сарадник Математичког института САНУ, 

ужа научна област: Рачунарство; 

2. др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Алгебра и математичка логика; 

3. др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске комуникације. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 



 

На захтев Катедре општеобразовних предмета  бр. 06-90/11 од 25.01.2016. 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-1. Предлаже се Декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  

о  

објављивању конкурса за избор једног предавача за ужу научну област Енглески језик 

при Катедри општеобразовних предмета Факултета. 

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

конкурсу за избор једног предавача за ужу научну област Енглески језик при Катедри 

општеобразовних предмета Факултета, у следећем саставу: 

 

1. др Биљана Чубровић, ванредни професор Филолошког факултета Универзитета  

у Београду, ужа научна област: Англистика – Енглески језик; 

2. др Надежда Стојковић, ванредни професор Електронског факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Друштвене науке и хуманистика – 

Енглески језик; 

3. др Аница Глођовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Енглески језик. 

 

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. 03-90/2 од 20.01.2015. године у саставу: др 

Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Милош И. Ђуран, 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 у Београду, ужа научна област Неорганска хемија; др Биљана 

Шмит, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

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 Дарка Ашанина 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. 

 



V 

 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-90/4 од 21.01.2016. године, а на основу члана 

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

 

О д л у к у 

 

V-1. Покреће се поступак за избор др Мирјане Ђуровић у научно звање научни 

сарадник у Институту за  хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за 

научну област Хемија. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Мирјане Ђуровић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

2. др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Биљана Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

4. др Тања Солдатовић, ванредни професор Државног универзитета у Новом Пазару, 

научна област: Хемија. 

 

 

VI 

 

 

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. 04-1260/19  од 17.12.2015. године у саставу: др 

Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

Момир Пауновић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ у Београду, научна област Биологија, као и сагласности Института за 

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

 

О д л у к у 

 

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

Крагујевцу са предлогом за избор Александре Милошковић, истраживача сарадника, у 

истраживачко звање истраживач сарадник за научну област Биологија 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. 04-1260/18  од 17.12.2015. године у саставу: др 

Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

Момир Пауновић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ у Београду, научна област Биологија, као и сагласности Института за 

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

 

О д л у к у 

 

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

Крагујевцу са предлогом за избор Симоне Ђуретановић, истраживача сарадника, у 

истраживачко звање истраживач сарадник за научну област Биологија 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. 03-90/5  од 21.01.2016. године у саставу: др Зоран 

Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Нерганска хемија; др Срећко Трифуновић, редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Неорганска хемија; др Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских 

наука, ужа научна област Фармацеутска хемија, као и сагласности Института за хемију, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VI-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор Марине Ћендић, истраживача сарадника, 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. 

 

 

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. 02-90/14  од 25.01.2016. године у саставу: др 

Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика; др Владимир Удовичић, виши научни 



сарадник Института за физику у Београду, ужа научна област Радијациона физика; др 

Ненад Стевановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област Радијациона физика, као и сагласности Института за физику, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VI-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор Јелене Стајић, дипломираног физичара, у 

истраживачко звање истраживач сарадник у Институту за физику Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу, за научну област Физика и доставља техничко-информатичкој 

служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 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. 04-90/6  од 22.01.2016. године у саставу: др Милан 

Станковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Морфологија, систематика и филогенија биљака; др Марина Топузовић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Морфологија, систематика и филогенија биљака; др Бојан Златковић, 

доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: 

Ботаника, као и сагласности Института за биологију и екологију, 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 Ненада Златића, мастер биолога у истраживачко 

звање истраживач-приправник у Институту за биологију и екологију Природно-

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

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

30 дана. 

VIII 

 

На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије  

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-19/19 од 26.01.2016. 

године у саставу: др Дејан Дивац, научни саветник Института за водопривреду „Јарослав 

Черни“ у Београду, ужа научна област: Грађевинарство;  др Владимир Ранковић, ванредни 

професор Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Статистика и информатика; др Милош Ивановић, доцент ПМФ-а Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске комуникације; др Бобан Стојановић, ванредни 

професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу (ментор),  ужа научна област Програмирање, 

као и сагласности Института за математику и информатику, Наставно-научно веће 

Факултета  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 „Методе развоја и 

адаптације регресионих модела базиране на генетским алгоритмима“  кандидата  мр 

Милована Миливојевића. 

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, 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. 

 

 

 

 

На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије  

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-90/12 од 25.01.2016. 

године у саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу (ментор), ужа научна област Неорганска и 

аналитичка хемија; др Дивна Ђокић, научни саветник Института за нуклеарне науке 

„Винча“ у Београду, научна област Хемија; др Драган Манојловић, редовни професор 

Хемијског факултета Универзитета у Београду, научна област Аналитичка хемија; др 

Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област Аналитичка хемија, као и сагласности Института за хемију, Наставно-

научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом: „Биоспецијација  

итријум(III)-јона и његових радиофармацеутика “  кандидата  мр Ђорђа Петровића. 

 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, 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 51 став 1 Статута Факултета и захтева Института за хемију 03-90/3 

од 20.01.2016. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

насловом: „Синтеза, карактеризација и испитивање механизма супституционих 

реакција комплекса неких јона прелазних метала“  кандидата  Милице Косовић, у 

следећем саставу: 
 

1. др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

2. др Жељко Јаћимовић, редовни професор Металуршко-технолошког факултета у 

Подгорици, ужа научна област: Неорганска хемија 

3. др Тања Солдатовић, ванредни професор Државног универзитета у Новом Пазару, 

ужа научна област: Хемија; 

4. др Јована Богојески, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија. 

 

X 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-90/10 од 

25.01.2016. 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 називом „Развој рационалних алгоритама за конструкцију 

ортогоналних полинома једне променљиве“ и испуњености услова кандидата мр 

Марјана Матејића за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем 

саставу: 

 

1. др Градимир В. Милановић, редовни  члан САНУ, ужа научна област: 

Нумеричка анализа и теорија апроксимације; 

2. др Александар С. Цветковић, редовни професор Машинског факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство; 



3. др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; 

4. др Татјана Томовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

XI 

 

На основу Извештаја рецензената у Институту за физику др Владимира 

Цвјетковића,  доцента Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Информатика у физици бр. 02-90/15 од 25.01.2015. године и  др Валерија 

Бочварског, редовног професора у пензији, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу бр. 02-90/16 од 25.01.2015. године, ужа научна област 

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

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-1. Прихвата се Извештај рецензионе комисије Природно-математичког  

Факултета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис уџбеника под називом „Дигитална 

електроника“, аутора  др Виолете Петровић проследи у даљу процедуру ради штампања. 

 

XII 

 

На основу захтева  Института за математику и информатику бр. 05-90/9 од 

25.01.2016. године, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-1.  Одређује се комисија за рецензију техничког решења „WoBinGO- 

Софтверски оквир за еластично резервисање дистрибуираних рачунарских ресурса у 

процесима вишекритеријумске оптимизације засноване на генетским алгоритмима“, 

аутора др Милоша Ивановића, др Бобана Стојановића др Вишње Симић и др Бранка 

Маровића у следећем саставу: 

 

1. др Зоран Јовановић, редовни професорЕлектротехничког факултета у Београду, 

ужа научна област: Рачунарска техника и информатика; 

2. др Владимир Цвјетковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Информатика у физици. 

 

 

 



XIII 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-90/13   од 25.01.2015. 

године, Института за хемију бр. 03-90/21  од 26.01.2016. године, Института за физику бр. 

02-90/18 од 26.01.2016. године и Института за математику и информатику бр.05-90/20 од 

27.01.2016. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

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

Природно-математичком факултету у Крагујевцу у школској 2016/2017. години упише  

300 буџетских студената на прву годину основних академских студија, 175 студената 

(130 буџетских и 45 самофинансирајућих) на мастер академске студије и 25 студената 

(19 буџетских и 6 самофинансирајућих) на прву годину докторских академских студија 

и то: 

 

а) У Институту за биологију  и екологију: 
 

1. за стицање стручног назива 

            дипломирани биолог.................. 40 буџетских студената 

            дипломирани еколог.................. 40 буџетских студената 

2. за стицање академског назива  

мастер биолог ............................ 20 (15 буџетских и 5самофинансирајућих) 

            мастер еколог...............................20 (15 буџетских и 5 самофинансирајућих) 

            мастер биолог – молекуларна биологија  20 (15 буџетских и 5 самофинансирајућих                                                                                                                                                                        

3. за стицање научног назива  

доктор наука-биолошке науке .. 4 студента на буџету 

 

б)У Институту за математику и информатику 
 

1. за стицање стручног назива  

          дипломирани математичар ........   55 буџетских студената 

                дипломирани информатичар.......  70 буџетских студената 

2. за стицање академског назива: 

    мастер математичар .....................  30 (25 буџетских и 5 самофинансирајућих)   

  мастер информатичар .................... 20 (15 буџетских и 5 самофинансирајућих) 

3. за стицање научног назива  

   доктор наука – рачунарске науке ... 2  буџетска студента  

   доктор наука – математичке науке .10 (4 на буџету и 6 самофинансирајућих) 

 

в) у Институту за физику 
 

1. за стицање стручног назива 

    дипломирани физичар.............. 30 буџетских студената 

2. за стицање академског назива: 

                мастер физичар.......................... 15 (10 буџетских и 5 самофинансирајућих) 

      3) за стицање научног назива:  

               доктор наука – физичке науке....  5 буџетских студената 



 

г) У Институту за хемију 
 

1. за стицање стручног назива   

    дипломирани хемичар ............... 65 буџетских студената 

2. за стицање академског назива: 

    мастер хемичар............................50 (35 буџетских и 15 самофинансирајућих) 

3. за стицање научног назива  

                доктор наука – хемијске науке..  4 студента на буџету  

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

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

 

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

- за мастер акадесмке 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 акадесмке студије – 3.000€ по години студија 

- за докторске академске студије – 3.000€ по години студија 

 

Ову одлуку доставити Савету Факултета и Универзитету у Крагујевцу на даљи 

поступак. 
 

XIV 

 

На основу донетих Измена и допуна Статута Униврзитета у Крагујевцу и на основу 

сачињеног нацрта Измена и допуна Статута Факултета, поднетог од стране Декана 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIV-1. Утврђује се предлог Измена и допуна Статута Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу.  

 Састави део ове одлуке су Измене и допуне из става 1 и налазе се у прилогу. 

 

 Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак. 

 

 

 

 

 



 XV  

 

На захтев Прве крагујевачке гимназије бр.  01-69 од 15.01.2016. 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 

 

XV-1. Даје се сагласност Љубици Кузмановић,  мастер физичару, сараднику у 

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

Првој крагујевачкој гимназији, за рад са  талентованим ученицима у школској 2015/16. 

години. 

 

XVI 

 У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 

 

 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 40 минута. 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р     ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ  

 

Далиборка Јовановић, економиста         Проф. др Марина Топузовић 

 


