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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 280 

12.04.2017. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 12.04.2017. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

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

Бугарчић, др Иван Дамљановић,  доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб 

Дугић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, проф. др Драгица Кнежевић, доц. 

др Драгана Крстић, др Владимир Марковић,  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 Биљана Петровић, 

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

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

Марија Станић, проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина 

Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић.     

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

да је укупан број чланова већа на крају седнице био 28. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

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

Милан Станковић, Управник Института за биологију и екологију и Далиборка  

Јовановић, економиста.  

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

Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за математику и информатику.   

3. Утврђивање предлога чланова комисије за избор наставника у звање доцент у 

Институту за хемију.   

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

и екологију. 

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

за  хемију. 

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

хемију. 

7. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за математику и 

информатику. 

8. Разматрање извештаја Комисије за избор истраживача-сарадника у Институту за 

хемију. 

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

и екологију.  
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10. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача-приправника у Институту 

за биологију и екологију.   

11. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја комисије за оцену и 

одбрану докторске дисертације у Интитуту за биологију и екологију.  

12. Разматрање извештаја комисија за оцену и одбрану докторских дисертација у 

Институту за биологију и екологију и Институту за хемију. 

13. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за биологију и екологију.  

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

испуњености услова кандидата у Институту за биологију и екологију.  

15. Утврђивање предлога измена и допуна Статута Факултета. 

16. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

17. Разно. 

I 

Записник под бројем 230 са XXXI седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 29.03.2017. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу члана  93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета 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 дописа Универзитета бр. IV-01-60/6 од 

15.03.017. године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није 

било приговора, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

II-1. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Дејан Бојовић, ванредни професор, изабере у звање ванредни професор за ужу научну 

област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

информатику Факултета,  на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 

На захтев Института за хемију бр. 03-280/4 од  05.04.2017. године и члана 127 

Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета. Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Физичка хемија у 
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Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

 

1. др Иван Гутман, професор емеритус Природно-математичког факултета 

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

Комисије), датум избора у звање: 29.03.2012. године; 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија,  датум избора у 

звање: 12.11.2009. године; 

3. др Јасмина Димитрић-Марковић редовни професор Факултета за физичку хемију 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Физичка хемија, датум избора у 

звање: 01.08.2014. године; 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

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

математичког факултета у саставу: др Светлана Милошевић-Златановић (председник 

комисије), доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Зоологија; др Вера Николић, ванредни професор Биолошког факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 

животиња; др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе 

и продекана за наставу бр. 25/24  од 10.04.2017.године, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

IV-1. Марија Јовановић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну 

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

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. 03-280/5 од 05.04.2017. године у саставу: др 

Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија (председник Комисије); др Мира 

Бјелаковић, научни саветник Института за хемију, технологију и металургију 

Универзитете у Београду, ужа научна област  Хемија; др Милан Јоксовић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Органска хемија; др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 

хемија; др Тања Солдатовић, ванредни професор Државног универзитета у Новом 

Пазару, ужа научна област Хемија, као и сагласности Института за хемију,  Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор др Биљане Шмит у научно звање виши научни 

сарадник за научну област Хемија и доставља техничко-информатичкој служби 

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

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. 03-280/3 од 05.04.2017. године у саставу: др 

Зоран Д. Матовић, редовни професор (ментор) Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Срећко 

Трифуновић, редовни професор (ментор) Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; др Матија Златар, 

виши научни сарадник Института за хемију, технологију и металургију у Београду, 

научна област Хемија, као и сагласности Института за хемију, 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 др Емине Мркалић 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. 

VII 

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

математичког факултета у саставу: др Мирјана Ивановић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Рачунарске 

науке и информатика; др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске комуникације; др Владимир 

Цвјетковић (председник комисије), доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Информатика у физици, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/23 од 

10.04.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Марија Ђокић-Петровић, истраживач-сарадник, бира се у звање 

истраживач-сарадник за научну област Информатика у Институту за математику и 

информатику Факултета, на три године. 

VIII 

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

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

Природно-математичког факултета бр. 03-280/ од 04.2017. године у саставу др Зоран 

Ратковић, доцент (председник комисије) Природно-математичког факултета 

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

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Јоване М. Мушкиње, истраживача-

сарадника, у звање истраживач-сарадник за научну област Хемија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању 

од 30 дана. 

IX 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-280/13 од 10.04.2017. 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 Јоване Секулић 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 Јоване Секулић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Мирјана Стојановић-Петровић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); 

2. др Иво Караман, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Зоологија; 

3. др Тања Тракић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија. 

X 

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. 04-280/11 од 10.04.2017. године у саставу: др 

Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Генетика и еволуција (председник 

Комисије); др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија; др Гордана Јоксић, научни саветник Института за нуклеарна 

истраживања „Винча“ у Београду, ужа начна област: Генетичка токсикологија, као и 

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

једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Јоване Тубић, 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, Одлуке Ректорског колегијума 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-280/12 од 11.04.2017. године у саставу: др 

Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и еволуција (председник 

Комисије); др Милан Станковић, доцент Природно-математичког факултета 

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

биљака; др Гордана Јоксић, научни саветник Института за нуклеарна истраживања 

„Винча“ у Београду, ужа начна област: Генетичка токсикологија, као и сагласности 

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

донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Александре Марковић, 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. 

XI 

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 

Славиша Стаменковић (председник комисије), редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Екологија 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 Маријана Косанић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Алгологија и микологија,  као 

и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу 

Факултета бр. 25/22 од 3.04.2017. године, Наставно- научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Лишаји индикатори 

квалитета ваздуха Топличког региона и њихов биомедицински потенцијал“  

кандидата Светлане Ристић и констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид 

јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 
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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. 

XII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-280/8 од 

10.04.2017. године у саставу: др Анте Вујић (председник комисије), редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област 

Заштита животне средине; др Александар Остојић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине; др Снежана Пешић, доцент Природно-

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

биогеографија и заштита животне средине, као и сагласности Института за биологију и 

екологију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом: „Популациона екологија мочварног мравника [Phengaris teleius, (Bergstrӓsser, 

1779)] у Србији” кандидата Милоша Поповића. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску 

дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним 

јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, 

најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до 

одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока 

у трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету 

у Крагујевцу. 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-280/2 од 

05.04.2017. године у саставу: др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 

хемија (председник комисије); др Бранка Огњановић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета  у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија 

животиња и човека и молекуларна биологија; др Матија Златар, виши научни сарадник 

Института за хемију, технологију и металургију Универзитета у Бееограду, научна 

област: Хемија, као и сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће Факултета  

је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-2. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 
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насловом: насловом „Хелатационе особине лиганада ЕДТА-типа у односу на бакар(II) - 

могућа примена код неуротоксичних поремећаја“, кандидата Марине Ћендић.  

 Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску 

дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним 

јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, 

најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до 

одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока 

у трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету 

у Крагујевцу. 

XIII 

У оквиру ове тачке проф. др Бобан Стојановић дао је кратак коментар. Након 

тога, а, на основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 

Института за биологију и екологију бр. 04-280/9 од 10.04.2017. године,  Наставно-научно 

веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

дисертације под насловом „Улога молекуларних механизама неоангиогенезе као тумор 

маркера у индивидуализацији терапије пацијената са карциномом дојке“ кандидата 

Данијеле Цветковић (ментор докторске дисертације је др Снежана Марковић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; УДК: 577.2:591.1(497.11); 

618.19-006.6(497.11) (Биологија, Физиологија животиња и човека и молекуларна 

биологија, карцином дојке, Србија), у следећем саставу:  
 

1. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и еволуција 

(председник комисије); 

2. др  Милена Милутиновић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу,  научна област: Биологија; 

3. др Ненад Филиповић, редовни професор Факултета инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Примењена механика и 

примењена информатика и рачунарско инжењерство; 

4. др Срђан Нинковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Хирургија;  

5. др Ивана Гађански, доцент Иновационог центра Машинског факултета 

Универзитета у Београду; Метрополитан универзитета у  Београду, ужа научна 

област: Ткивно инжењерство. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљу процедуру. 
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XIV 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр.  04-280/10 од 

10.04.2017. године и члана 48 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Етноботаничка, морфоанатомска, фитохемијска и генетичка студија популација дивље 

малине (Rubus idaeus L.) на подручју Србије“ и испуњености услова кандидата Бојане 

Вељковић и предложеног ментора,  за израду докторске дисертације под наведеним 

насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Зора Дајић-Стевановић, редовни професор Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду, ужа  научна област: Пољопривредна ботаника 

(предложени ментор); 

2. др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

систематика биљака (председник комисије); 

3. др Милан Станковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија биљака. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XV 

 У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: Небојша Ђусић, 

дипл.прав., проф. др Бобан Стојановић, дпц. Др Светлана Милошевић-Златановић и 

проф. др Љиљана Павловић. Након ове дискусије, а на основу предлога Декана 

Факултета бр. 01-280/14 од 11.04.2017. године, а у циљу усклађивања  Статута Факултета 

са Изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу.  

Саставни део ове одлуке су Измене и допуне Статута Факултета из става 1 ове 

Одлуке и налазе се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак. 

XVI 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-280/6 од 07.04.2017. 

године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1. Поверава се обављање испита из предмета Вештачка интелигенција и 

експертни системи за студенте по старом програму др Вишњи Симић, доценту у 
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Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу. 

На захтев Факултета техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу бр. 638 

од 3.04.2017. 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 Милошу Ивановићу,  доценту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена на Факултета техничких наука у Чачку, на 

извођењу наставе из предмета Напредно објективно оријентисано програмирање са 

фондом од 0.5  часова  предавања недељно, за школску 2017/18. годину. 

Доцент др Милош Ивановић на Природно-математичком факултету у Крагујевцу 

има оптерећење од 9.4 часова наставе недељно. 

На захтев проф. др Ненада Стевановића бр. 02-280/15 од 11.04.2017. године и 

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

следећу 

О д л у к у 

XVI-3. Даје се сагласност др Ненаду Стевановићу,  ванредном професору за 

конкурисање за пројекат промоције и популаризације науке у 2017. години Центра за 

промоцију науке.  

Назив пројекта је „Трагом научних открића“.  Носилац пројекта бити Природно-

математички факултет у Крагујевцу, а координатор пројекта је проф. др Ненад 

Стевановић, ванредни професор у Институту за физику. 

XVIII 

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

да ће се у уторак 18.04.2017. године обавити свечана додела диплома, а 19.04.2017. 

године одржаће се Свечана академија поводом Дана Факултета. Сви запослени су 

позвани. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка  Јовановић, економиста 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 

 


