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           Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

          Број: 180 

          14. 3. 2018. године 

          К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 14. 3. 2018. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствоваo је 31  члан 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 Иван Живић,  проф. др Милош Ивановић, проф. др 

Драгица Кнежевић, проф. др Милан Ковачевић, мр Владимир Марковић, проф. др 

Светлана Марковић, проф. др Зоран Матовић, доц. др Светлана Милошевић-Златановић,  

проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић,  проф. др Александар Остојић,  

проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Биљана Петровић, проф. др Зорица 

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

Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Марија Станић, проф. др Бобан 

Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Љиљана Чомић и 

проф. др Срећко Трифуновић.     

Са малим закашњењем седници су  приступили  и доц. др Љубинка Јоксовић и  

проф.др Љиљана Павловић тако да је укупан број чланова већа био 33. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: проф. др Ненад Стевановић, управник Института за физику, 

Драгица Божиновски, шеф рачуноводства, секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. 

правник, и Далиборка Јовановић, економиста. 

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

Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи   

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице, 

2. Разматрање извештаја Комисије за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за хемију, 

3. Разматрање извештаја Комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за физику, 

4. Покретање поступака за избор наставника у звање доцент у Институту за 

биологију и екологију, 

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

биологију и екологију, 

6. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију, 

7. Разматрање извештаја Комисија о избору истраживача-приправника у Институту 

за биологију и екологију и Институту за физику, 

8. Покретање поступка за избор истраживача-приправника у Институту за 

биологију и екологију, 
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9. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације и Институту за физику, 

10. Разматрање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за биологију и 

екологију, 

11. Предлог чланова комисије за рецензију рукописа у Институту за хемију и 

Институту за биологију и екологију, 

12. Разматрање Извештаја о раду Факултета за 2017. годину, 

13. Захтеви упућени Наставно-научном већу, 

14. Разно. 

I 

Записник под бројем 150 са XLXI седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 28.02.2018. године, једногласно је усвојен. 

II 

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

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 03-118/19  од 13.03.2018. године у саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни 

професор у пензији Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Аналитичка хемија (председник комисије); др Katalin Meszaros Szecsenyi, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа 

научна област: Аналитичка хемија; 3. др Ратомир Јелић, редовни професор Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, 

као и сагласности Института за хемију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 

17.01.2018. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

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

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

Љубинке Јоксовић, доцента, у звање ванредни професор за ужу научну област 

Аналитичка хемија  у Институту за хемију Факултета, па се ставља на увид јавности 

30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 

III 

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

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 02-180/1 од 07.03.2018. године у саставу: др Владимир Ристић, редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област: Атомска, молекулска и оптичка физика (председник комисије); др Милан 

Ковачевић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика; 3. др Бранко 

Дрљача, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Косовској Митровици у Приштини, ужа научна област: Теоријска физика, као и 
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сагласности Института за физику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 17.01.2018. 

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 

Мирка Радуловића, доцента, у звање доцент за ужу научну област Атомска, 

молекулска и оптичка физика  у Институту за физику Факултета, па се ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 

IV 

По захтеву Института за билогију и екологију бр. 04-180/9 од 09.03.2018. године, 

а на основу члана 126 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-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 

Генетика и еволуција у Институту за биологију и екологију Факултета. 

По захтеву Института за билогију и екологију бр. 04-180/10 од 09.03.2018. године, 

а на основу члана 126 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-2. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

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

Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и 

екологију Факултета. 

V 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-180/8 од 09.03.2018. 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 

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у Институту за биологију 

и екологију Факултета. 

VI 

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

математичког факултета у саставу: др Зоран Матовић, редовни професор Природно-
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математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 

хемија (председник комисије); др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 

хемија; др Ратомир Јелић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/20 од 

05.03.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Маја Ђукић, истраживач-сарадник, бира се у звање истраживач-сарадник за 

научну област Хемија у Институту за хемију Факултета,  на четири године. 

VII 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-180/15 од 09.03.2018. 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 и др Ђурађ Милошевић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Екологија и заштита животне средине 

(председник комисије),  као и сагласности Института за биологију и екологију 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Марије Јеринић, мастер 

биолога, у звање истраживач-приправник 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 и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-180/14 од 09.03.2018. 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 и др Ђурађ Милошевић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Екологија и заштита животне средине 

(председник комисије), као и сагласности Института за биологију и екологију 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Маријане Перић, мастер 

биолога, у звање истраживач-приправник за научну област Биологија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 
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На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-180/16 од 09.03.2018. године у саставу: др 

Мирјана Стојановић Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

животне средине (председник комисије); др Иво Караман, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Зоологија и др 

Тања Тракић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, научна област: Биологија, као и сагласности Института за биологију и 

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

О д л у к у 

VII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Филипа Поповића, мастер 

еколога, у звање истраживач-приправник 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 и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-180/17 од 09.03.2018. године у саставу: др 

Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 

биологија (председник комисије); др Милена Милутиновић, научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија и др 

Јелена Ракобрадовић, научни сарадник, Институт за онкологију и радиологију Србије, 

научна област: Молекуларна биологија, ужа научна област: Молекуларна генетика, као 

и сагласности Института за биологију и екологију Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Јоване Јованкић, мастер 

биолога-молекуларни биолог, у звање истраживач-приправник 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 и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 02-180/20 од 13.03.2018. године у саставу: др 

Драгослав Никезић, редовни професор, Природно-математички факултет Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика (председник комисије); др 

Оливера Цирај-Бјелац, редовни професор, Електротехнички факултет Универзитета у 

Београду и научни саветник у Институту за нуклеарне науке „ВИНЧА“, ужа научна 

област: Нуклеарне технике; др Ненад Стевановић, ванредни професор, Природно-

математички факултет Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона 

физика, као и сагласности Института за физику Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-5. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Далибора Рајковића, 
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мастер физичара, у звање истраживач-приправник за научну област Физика и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

VIII 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-180/18 од 09.03.2018. 

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 Синише Тимотијевића, мастер еколога, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Синише 

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

 

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

Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика 

биљака (председник комисије), 

2. др Марина Топузовић, ванредни професор  Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, 

фитохемија и систематика биљака, 

3. др Милан Вељић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у 

Беогреаду, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика 

биљака. 

IX 

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

Института за физику бр. 02-180/2 од 07.03.2018. године,  Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Примена MCNP5/Х софтвера и воксел фантома за 

рачунање дозе јонизујућих зрачења у органима човечјег тела“, кандидата Зорана 

Јовановића (ментор докторске дисертације је др Драгана Крстић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона 

физика; УДК: 539.1.074.88), у следећем саставу: 
 

1. др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика 

(председник комисије), 

2. др Оливера Цирај-Бјелац, редовни професор Електротехничког факултета 

Универзитета у Београду и научни саветник Института за нуклеарне науке у 

Винчи, ужа научна област: Нуклеарна техника, 

3. др Петар Беличев, научни саветник Института за нуклеарне науке у Винчи, 

ужа научна област: Акцелераторска физика. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 
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X 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-180/12 од 

09.03.2018. године у саставу: др Снежана Симић, ванредни професор Природно-

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

биогеографија и заштита животне средине (предложени ментор); др Бранислав 

Ранковић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Алгологија, микологија и лихенологија (председник 

комисије); др Гордана Субаков-Симић, ванредни професор Биолошког факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Алгологија и микологија, као и 

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Утицај промена 

еколошких фактора на састав и динамику фитопланктонских цијанобактерија 

(Cyanobacteria) у малим акумулацијама“ за израду докторске дисертације кандидату 

Невени Ђорђевић. 

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

Снежана Симић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 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. 

XI 

На основу захтева  Института за хемију бр. 03-180/3 од 08.03.2018. године, а на 

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

донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Одређују се за рецензенте рукописа „Рационални дизајн биоактивних 

једињења: Од теоретског до практичног приступа“, чији су аутори др Милан 

Младеновић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; др 

Рино Рањо (Rino Ragno), редовни професор Факултета за фармацију и медицину 



8 

 

Sapienza Универзитета у Риму; Невена Станковић, асистент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, Незрина Миховић, истраживач-приправник 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, следећи наставници 

Универзитета: 

 

1. др Данијела Костић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Органска хемија и биохемија; 

2. др Светлана Марковић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија; 

3. др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

4. др Борис Фуртула, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија. 

 

На основу захтева  Института за биологију и хемију бр. 04-180/13 од 09.03.2018. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-2. Одређују се за рецензенте рукописа „Лековите макромицете“, чији су 

аутори др Маријана Косанић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу и др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу,следећи наставници Универзитета: 

 

1. др Јелена Вукојевић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета 

у Београду, ужа научна област: Алгологија и микологија; 

2. др Мирјана Стајић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Алгологија и микологија. 

XII 

 У оквиру ове тачке поведена је краћа дискусија у којој су учествовали: Драгица 

Божиновски, шеф рачуноводства, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Бранислав 

Поповић. Након ове дискусије а, на основу предлога колегијума Факултета бр. 01-150/12 

од 23.02.2018. године и бр. 01-180/21 од 13.03.2018. године, а на основу члана 53 став 4 

Закона о високом образовању и члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће је 

једногласно донело следеће  

О д л у к е 

XII-1. Усваја се Извештај о раду Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу за 2017. годину. 

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Факултета из става 1 и налази се у 

прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак.  

XII-2. Усваја се Финансијски извештај Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу за 2017. годину. 
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Саставни део ове одлуке је Финансијски извештај ПМФ-а за 2017. годину из става 

1 и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак.  

XIII 

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

Слађана Димитријевић и проф. др Мирољуб Дугић. Након ове дискусије а, на основу 

дописа Института за хемију, број 03-180/4 од 08.03.2018. године, члана 156 Статута 

Факултета Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIII-1. Даје се сагласност Катарини Јаковљевић, истраживачу-приправнику и 

др Виолети Марковић, научном сараднику, за учешће на научној конференцији „Sixth 

International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research“, која 

се одржава у Охриду, Република Македонија, од 18. до 22.06.2018. године. 

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 основу дописа мр Јелене Тошовић, асистента, број 03-180/5 од 08.03.2018. 

године, и сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

XIII-2. Даје се сагласност мр Јелени Тошовић, асистенту, за учешће на научној 

конференцији „30th Internationa Course and Conference on the Interfaces among 

Mathematics, Chemistry and Computer Sciences (Math/Chem/Comp, MC2-30)“, која се 

одржава у Дубровнику, Република Хрватска, од 18. до 23.06.2018. године. 

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 основу дописа др Ивана Дамљановића, научног сарадника, број 03-180/6 од 

08.03.2018. године, и сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIII-3. Даје се сагласност др Ивану Дамљановићу, научном сараднику, за 

учешће у реализацији научног истраживања у оквиру програма „Покрени се за науку“ 

2017/18. 

Сагласност се издаје због пријаве на конкурс „Покрени се за науку“ 2017/18 

компаније Филип Морис у Србији. 

На основу дописа др Драгане Стевановић, асистента, број 03-180/7 од 08.03.2018. 

године, и сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 
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О д л у к у 

XIII-4. Даје се сагласност др Драгани Стевановић, асистенту, за учешће у 

реализацији научног истраживања у оквиру програма „Покрени се за науку“ 2017/18. 

Сагласност се издаје због пријаве на конкурс „Покрени се за науку“ 2017/18 

компаније Филип Морис у Србији. 

На основу дописа Катарине Младеновић, истраживача сарадника, број 04-180/23 

од 14.03.2018. године, и сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIII-5. Даје се сагласност Катарини Младеновић, истраживачу сараднику, за 

учешће у реализацији научног истраживања у оквиру програма „Покрени се за науку“ 

2017/18. 

Сагласност се издаје због пријаве на конкурс „Покрени се за науку“ 2017/18 

компаније Филип Морис у Србији. 

На основу дописа др Снежане Бранковића, асистента, број 04-180/24 од 

14.03.2018. године, и сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIII-6. Даје се сагласност др Снежани Бранковић, асистенту, за учешће у 

реализацији научног истраживања у оквиру програма „Покрени се за науку“ 2017/18. 

Сагласност се издаје због пријаве на конкурс „Покрени се за науку“ 2017/18 

компаније Филип Морис у Србији. 

На основу дописа Факултета Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 

број 01-2449 од 08.03.2018. године, Наставно-научно веће Природно-математичког 

факултета једногласно је донело  

О д л у к у 

XIII-7. Даје се сагласност др Дарку Хинићу, ванредном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу, за обављање наставе на Докторским академским 

студијама, са укупним годишњим фондом од 4 часа за школску 2017/18. годину. 

На основу дописа Института за математику и информатику, број 05-180/22 од 

14.03.2018. године, Наставно-научно веће Природно-математичког факултета 

једногласно је донело  

О д л у к у 

XIII-8. Студентима који су првобитно уписали студијски програм ОАС 

Информатике, акредитован 2011. године, а који су прешли на студијски програм ОАС 

Информатике акредитован 2016. године, положен испит из Биоетике се признаје као 

положен испит из предмета Основи екологије. 
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XIV 

У оквиру тачке разно Декан Факултета обавестио је чланове Наставно-научног 

већа да је Природно-математички факултет као и сви Факултети који су чланице 

Универзитета у Крагујевцу сачинио Јавни апел који се односи на учестале и неосноване 

нападе дневног листа“Блиц“ не само на ректора Крагувачког универзитета проф. др 

Небојше Арсенијевића већ и на Универзитет у Крагујевцу, да наведени Јавни апел, који 

се налази у Деканату, могу потписати. Такође је и секретар Факултета,  Небојша Ђусић, 

дипл.прав. обавестио чланове Већа да је у току процес усклађивања Правилника о 

систематизацији послова и радних задатака Факултета у складу са Законом о 

запосленима у јавним службама.  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


