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

текућем мандатном периоду, одржане дана 29. 8. 2018. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 29  чланова већа и то: др Снежана Бранковић, проф. др Зорица 

Бугарчић,  Милица Грбовић, др Иван Дамљановић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. 

др Мирољуб Дугић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, проф. др 

Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, мр Владимир Марковић, проф. др 

Светлана Марковић, проф. др Зоран Матовић, 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 Поповић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић,  

проф. др Снежана Симић, проф. др Марија Станић, проф. др Бобан Стојановић, проф. др 

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

Са малим закашњењем седници је приступила и доц. др Светлана Милошевић-

Златановић  тако да је укупан број чланова већа био 30. 

Руководећи радници Факултета, као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: доц. др Милан Станковић, управник Института за биологију и 

екологију, проф. др Ненад Стевановић, управник Института за физику, секретар 

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

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

Срећко Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

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

у Институту за физику и Институту за хемију. 

3. Утврђивање предлога за избор доцената у Институту за хемију, Институту за 

математику и информатику и Институту за биологију. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за физику. 

5. Доношење одлука о избору сарадника у звање асистент у Институту за хемију. 

6. Разматрање извештаја комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за математику и информатику. 

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

математику и информатику. 

8. Доношење одлуке о избору научног сарадника у Институту за физику. 

9. Покретање поступака за избор научних сарадника у Институту за хемију. 

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

информатику. 



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

и екологију. 

12. Утврђивање предлога одлука о прихватању извештаја о оцени и одбрани 

дoкторских дисертација у Институту за хемију и Институту за физику.   

13. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторских 

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

14. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије за оцену научне 

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за математику и информатику. 

15. Разматрање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за математику 

иинформатику. 

16. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за 

математику и  информатику, Институту за биологију и екологију и Институту за 

хемију. 

17. Предлог рецензената за оцену рукописа у Институту за биологију и екологију. 

18. Предлог редакције часописа Kragujevac Journal of Science. 

19. Разматрање захтева за продужење рока одбране докторске дисертације. 

20. Разматрање Одлуке о стимулацији и Одлуке о држању наставе на модулима и 

изборним предметима. 

21. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

22. Разно. 

I 

Записник под бројем са XLXIX седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 4. 7. 2018. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, члана 92 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-520/6  од 22.08.2018. 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 Дејан Пантелић, научни саветник Института за физику, Београд; ужа 

научна област: Оптика; др Виолета Петровић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, 

молекулска и оптичка физика, као и сагласности Института за физику Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 20.06.2018. 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 



Милана Ковачевића, ванредног професора, у звање  ванредни професор 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. 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, члана 92 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-520/6  од 22.08.2018. године у саставу: др 

Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу у пензији; ужа научна област: Аналитичка хемија 

(председник комисије); др Зоран Матовић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска 

хемија; др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору; ужа 

научна област: Хемија, као и сагласности Института за хемију Факултета, а по конкурсу 

расписаном дана 06.06.2018. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

II-2. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

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

Зорке Станић, ванредног професора, 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 93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно -математичког факултета у саставу: др Милан Јоксовић, редовни професор 

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

Органска хемија (председник Комисије); др Зорица Д. Петровић, редовни професор 

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

Органска хемија;  др Зоран Марковић, редовни професор Државног Универзитета у 

Новом Пазару, Нови Пазар, ужа научна област: Органска хемија , као и дописа 

Универзитета бр. IV-01-401/7 од 03.08.2018. године, констатујући да у року од 30 дана 

док је био на увиду јавности није било приговора, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Виолета Марковић, научни сарадник, изабере у звање доцент за ужу научну област 

Органска хемија у Институту за хемију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијoм доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

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

Природно -математичког факултета у саставу: др Љиљана Петровић, редовни 

професор, Економски факултет, Универзитет у Београду, ужа научна област: Статистика 

и математика (председник Комисије); др Марија Станић, редовни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: 



Математичка анализа са применама; др Дејан Бојовић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка 

анализа са применама, као и дописа Универзитета бр. IV-01-450/5 од 14.08.2018. године, 

констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није било приговора, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

III-2. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Слађана Димитријевић, доцент, изабере у звање доцент 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. 

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

Природно -математичког факултета у саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, 

редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Генетика и еволуција (председник Комисије); др Снежана Станић, 

ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Генетика и еволуција; др Марина Стаменковић-Радак, редовни 

професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Генетика и 

еволуција, као и дописа Универзитета бр. IV-01-395/6 од 14.08.2018. године, 

констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није било приговора, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

III-3. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Дарко Грујучић, доцент, изабере у звање доцент  за ужу научну област Генетика и 

еволуција у Институту за биологију и екологију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

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

Природно -математичког факултета у саставу: др Ружица Игић, редовни професор 

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

Ботаника; др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког 

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

систематика биљака (председник Комисије); др Горица Ђелић, доцент Природно-

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

фитохемија и систематика биљака као и дописа Универзитета бр. IV-01-419/5 од 

14.08.2018. године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није 

било приговора, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

III-4. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Снежана Бранковић, доцент, изабере у звање доцент  за ужу научну област 



Морфологија, фитохемија и систематика биљака у Институту за биологију и 

екологију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

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

Природно -математичког факултета у саставу: др Дмитар Лакушић, редовни професор 

Биолошког факултета Универзитета у Београду; ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); др Марина 

Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака; др 

Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

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

као и дописа Универзитета бр. IV-01-523/4 од 21.08.2018. године, констатујући да у року 

од 30 дана док је био на увиду јавности није било приговора, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

III-5. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Милан Станковић, доцент, изабере у звање доцент  за ужу научну област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и екологију 

Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

По захтеву Института за физику бр. 02-520/5 од 22.08.2018. године, а на основу 

члана 141 став 2 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 

Електродинамика, физика плазме и астрофизика у Институту за физику Факултета. 

V 

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

математичког факултета у саставу: др Срећко Трифуновић, редовни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Неорганска хемија; др Снежана Рајковић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија 

(председник Комисије); др Биљана Петровић, ванредни професор; Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска 

хемија; др Ненад Драшковић, редовни професор, Пољопривредни факултет, 

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Лешак; 

ужа научна област: Хемија; др Марија Живковић, доцент, Факултет медицинских 

наука, Универзитет у Крагујевцу; Органска хемија, као и извештаја руководиоца 



техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/54 од 20.07.2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-1. Анђела Франицх, мастер хемичар, бира се у звање асистент за ужу научну 

област Неорганска хемија у Институту за хемију Факултета, на три године. 

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

математичког факултета у саставу: др Светлана Марковић, редовни професор 

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

Физичка хемија (председник Комисије), др Јасмина Димитрић-Марковић, редовни 

професор Факултета за Физичку хемију Универзитета у Београду; ужа научна област: 

Физичка хемија-спектрохемија, др Борис Фуртула, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка 

хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу бр. 25/57 од 06.08.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

V-2. Јелена Тошовић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну 

област Физичка хемија у Институту за хемију Факултета, на три године.   

VI 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета и 

Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

520/1 од 11.07.2018.године у саставу: др Александар Настић, ванредни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Математика 

(председник Комисије); др Слађана Димитријевић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; др Татјана Томовић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама, као 

и сагласности Института за математику и информатику Факултета, а по конкурсу 

расписаном дана 20.06.2018. године у листу „Послови“, 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 Богдана Пирковића, асистента, у звање асистент 

за ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику 

и информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља 

на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у 

циљу објављивања на сајту Факултета. 

VII 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-520/15 од 

27.08.2018. године и члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 



О д л у к у 

VII-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 

Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику 

Факултета. 

VIII 

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

математичког факултета у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор 

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

Радијациона физика (председник Комисије); др Гордана Пантелић, виши научни 

сарадник Института за нуклеарне науке „Винча“; научна област: Физика – заштита од 

зрачења; др Јелена Стајић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; научна област: Физика, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/56 од 06.08.2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у  

VIII-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Биљана Миленковић изабере у 

научно звање научни сарадник за научну област Физика у Институту за физику 

Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

IX 

По захтеву Института за хемију бр. 03-520/10 од 27.08.2018. 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 др Марине Костић, научног сарадника у 

научно звање научни сарадник у Институту за хемију, Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Марине Костић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник 

Комисије); 

2. др Зоран Ратковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Снежана Ђорђевић, ванредни професор Медицинског факултета ВМА у 

Београду; ужа научна област: Медицинска хемија. 



По захтеву Института за хемију бр. 03-520/11 од 27.08.2018. 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 др Вере Дивац, научног сарадника у научно 

звање научни сарадник у Институту за хемију, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Вере Дивац у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник 

Комисије); 

2. др Зоран Ратковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Снежана Ђорђевић, ванредни професор Медицинског факултета ВМА у 

Београду; ужа научна област: Медицинска хемија. 

 

По захтеву Института за хемију бр. 03-520/26 од 29.08.2018. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

IX-3. Покреће се поступак за избор др Зорана Симића, научног сарадника у 

научно звање научни сарадник у Институту за хемију, Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Зорана Симића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Љубинка Јоксовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка хемија (председник 

Комисије) 

2. др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору; ужа 

научна област: Хемија; 

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

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка хемија. 

X 

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

математичког факултета у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор 

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

Програмирање (председник Комисије), др Ана Капларевић-Малишић, доцент 

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

Програмирање, др Милан Тасић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу; ужа научна област: Рачунарство и информатика, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/55 од 

20.07.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 



О д л у к у 

X-1. Марина Свичевић, бира се у звање  истраживач-сарадник за научну 

област Рачунарске науке у Институту за математику и информатику Факултета, на три 

године. 

XI 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-520/20 од  27.08.2018. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Покреће се поступак за избор Марије Милошевић, 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 Марије Милошевић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

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

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

и молекуларна биологија (председник Комисије); 

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

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

биологија; 

3. др Јелена Гаврић, научни сарадник Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“, Универзитет у Београду, ужа научна област: Физиологија. 

XII 

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 

Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

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

Радоичић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд, научна 

област: Хемија, ужа научна област: Нанотехнологија; др Милутин Степић, научни 

саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд, научна област: Физика, ужа 

научна област: Фотоника (председник комисије); др Зоран Шапоњић, научни 

саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд, научна област: Хемија, ужа 

научна област: Нанотехнологија; др Биљана Петровић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 

хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу Факултета бр. 25/59 од 16.07.2018. 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 Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 



„Испитивање могућности коришћења наночестица TiO2 као носача за циљану и 

контролисану доставу лекова на бази комплекса прелазних метала“ кандидата Маје 

Нешић 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. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 16 

став 7. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

На основу члана 51. стaв 6. и 7. и 156. Статута Факултета и Извештаја стручне 

комисије Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др 

Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика (председник 

Комисије); др Оливера Цирај-Бјелац, редовни професор Електротехничког факултета 

Универзитета у Београду и научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“, 

Београд, ужа научна област: Нуклеарна техника; др Петар Беличев, научни саветник 

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд, ужа научна област: Акцелераторска 

физика, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу Факултета бр. 25/58 од 08.08.2018. 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 Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Примена MCNP5/Х софтвера и воксел фантома за рачунање дозе јонизујућих 

зрачења у органима човечјег тела“ кандидата Зорана Јовановића 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. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 16 

став 7 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

XIII 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и захтева Института за математику и информатику 

бр. 05-520/2 од 27.08.2018. 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 „Границе за Кирхофов индекс графа“, кандидата Едина 

Глогића (ментор докторске дисертације је др Игор Миловановић, редовни професор 



Електронског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Теорија графова; 

УДК: 51), у следећем саставу:  

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

Универзитета у Крагујевцу, редовни члан САНУ; ужа научна област: Физичка 

хемија (председник Комисије), 

2. др Бојана Боровићанин, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Дискретна математика; 

3. др Марјан Матејић, доцент, Електронски факултет Универзитета у Нишу; ужа 

научна област: Математика. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и захтева Института за математику и информатику 

бр. 05-520/17 од 27.08.2018. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

XIII-2. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Неке особине резолвентне и Рандићеве енергије графa“, 

кандидата Емира Зогића (ментор докторске дисертације је др Бојана Боровићанин, 

доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Математика; УДК: 51), у следећем саставу:  

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

Универзитета у Крагујевцу, редовни члан САНУ; ужа научна област: Физичка 

хемија (председник Комисије), 

2. др Игор Миловановић, редовни професор Електронског факултета 

Универзитета у Нишу; ужа научна област: Математика; 

3. др Марјан Матејић, доцент, Електронски факултет Универзитета у Нишу; ужа 

научна област: Математика. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и захтева Института за хемију бр. 05-520/24 од 

28.08.2018. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-3. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Синтеза, карактеризација и биолошка активност 

комплекса Pd(II) са етилендиаминским и кумаринским дериватима 

аминокиселина“, кандидата Данијеле Стојковић (ментор докторске дисертације је др 

Верица Јевтић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област Неорганска хемија; УДК: 546), у следећем саставу:  

 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија 

(председник Комисије); 



2. др Тибор Ј. Сабо, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 

Београду; ужа научна област: Општа и неорганска хемија;  

3. др Ратомир М. Јелић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; 

4. др Гордана П. Радић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Фармацеутска хемија;  

5. др Ненад Л. Вуковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и захтева Института за хемију бр. 05-520/9 од 

27.08.2018. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-4. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Синтеза, карактеризација и биолошка активност неких 

деривата кумарина и одговарајућих Pd(II) комплекса“, кандидата Едине Авдовић 

(ментор докторске дисертације је проф. др Срећко Трифуновић, ужа научна област 

Неорганска хемија; УДК: 546), у следећем саставу:  

 

1. др Зоран Марковић, редовни професор, Департман за хемијско-технолошке 

науке, Државни универзитет у Новом Пазару; ужа научна област: Органска 

хемија (председник Комисије); 

2. др Верица Јевтић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија;  

3. др Ненад Вуковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија;  

4. др Дејан Миленковић, научни сарадник, Истраживачко развојни центар за 

биоинжењеринг, Крагујевац; научна област: Хемија;  

др Ивана Радојевић, виши научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; Научна област: Биологија. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

XIV 

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

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

уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Мирјана 

Ивановић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом 

Саду, ужа научна област: Рачунарске науке и информатика (председник Комисије); др 

Ненад Стефановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Информациони системи; др Снежана 

Марковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа 

научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; др Татјана 

Стојановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа 

научна област: Вештачка интелигенција; др Владимир Цвјетковић, доцент, Природно-



математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Информатика у 

физици (предложени ментор), као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/53 од 06.08.2018. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Биоинформатичка 

платформа за извршавање Federated SPARQL упита над онтолошким базама 

података и детектовање сличних података утврђивањем њихове семантичке 

повезаности“ и испуњености услова кандидата Марије Ђокић-Петровић и констатује да 

у року од 15 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

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

Владимир Цвјетковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

XV 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-520/8 од 

27.08.2018. године у саставу: др Миодраг Рашковић, редовни професор, Математички 

институт САНУ; ужа научна област: Алгебра и логика; др Радосав Ђорђевић, ванредни 

професор, Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу; ужа научна 

област: Алгебра и логика (председник Комисије); др Небојша Икодиновић, ванредни 

професор, Математички факултет Универзитета у Београду; ужа научна област: Алгебра 

и математичка логика (предложени ментор), др Ангелина Илић-Степић, научни 

сарадник, Математички институт САНУ; ужа научна област: Математичка логика; др 

Владимир Ристић, доцент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; 

ужа научна област: Математика са методиком наставе, као и сагласности Института за 

математику и информатику, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Логике са метричким операторима“ за израду докторске дисертације кандидату 

Ненаду Стојановићу. 

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

Небојша Икодиновић. 



Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, 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 одмах, а најкасније у року 3 дана. 

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. 

XVI 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-520/3 од 

24.07.2018. године и члана 48 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Усредњене квадратурне формуле са варијантама и примене“ и испуњености услова 

кандидата Јелене Томановић и предложеног ментора, за израду докторске дисертације 

под наведеним насловом, у следећем саставу: 

1. др Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског факултета Универзитета 

у Београду; ужа научна област: Математика и рачунарство (предложени 

ментор), 

2. др Марија Станић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама (председник Комисије), 

3. 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. 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-520/23 од 

27.08.2018. године и члана 48 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-2. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Конципирање модела за одрживо коришћење популација комплекса поточне 

пастрмке (Salmo spp.) на подручју Србије“ и испуњености услова кандидата Тијане 

Величковић и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним 

насловом, у следећем саставу: 



1. др Владица Симић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине (предложени коментор, председник Комисије); 

2. др Саша Марић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња 

(предложени коментор); 

3. др Акош Хорват,  виши научни сарадник, Факултет пољопривредних и 

природних наука, Универзитет Сент Иштван, Геделе, Мађарска; научна област: 

Пољопривредне науке; 

4. др  Радек Шанда, научни сарадник, Национални музеј, Праг, Чешка Република; 

научна област: Зоологија. 

5. др  Давид Станковић, научни сарадник, Национални институт за биологију, 

Пиран, Словенија; научне области: Зоологија и зоофизиологија (подручје 

биологија) и Анимална биотехнологија (подручје биотехнологија). 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-520/13 од 27.08.2018. године и 

члана 48 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

XVI-3. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Синтеза, карактеризација, биолошко и DFT испитивање хиноксалинона и 

бензоксазинона“ и испуњености услова кандидата Јелене Петронијевић и 

предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 

следећем саставу: 

1. др Ненад Јанковић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; научна област: Хемија (предложени ментор); 

2. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник 

Комисије); 

3. др Зоран Ратковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; 

4. др Милан Вранеш, ванредни Природно-математичког факултета Универзитета 

у Новом Саду; ужа научна област: Аналитичка хемија; 

5. др Марина Костић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; научна област: Хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-520/14 од 27.08.2018. године и 

члана 48 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

XVI-4. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Ацетопирувати као прекурсори у синтези неких биолошки активних једињења“ и 



испуњености услова кандидата Ненада Јоксимовића и предложеног ментора, за израду 

докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

1. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (предложени 

ментор); 

2. др Ненад Јанковић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; научна област: Хемија (председник Комисије); 

3. др Дејан Баскић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Микробиологија и имунологија; 

4. др Зоран Ратковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; 

5. др Милан Вранеш, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду; ужа научна област: Аналитичка хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XVII 

На основу захтева  Института за биологију и екологију, бр. 04-520/22 од 

27.08.2018. године, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-1. Одређују се рецензенти за оцену рукописа: „МЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – приручник за студенте“, аутора др Снежане 

Симић, ванредног професора Природно-математичког факултета у Универзитета у 

Крагујевцу и др Дејана Филиповића, редовног професора Географског факултета 

Универзитета у Београду у следећем саставу: 

1. др Мирољуб Милинчић, редовни професор, Географски факултет Универзитета 

у Београду, ужа научна област: Геопросторне основе животне средине. 

2. др Александар Остојић, ванредни професор, Природно-математички факултет 

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

заштита животне средине. 

На основу захтева  Института за биологију и екологију, бр. 04-520/21 од 

27.08.2018. године, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-2. Одређују се рецензенти за оцену рукописа: „ЕКОЛОГИЈА БИЉАКА – 

практикум за вежбе“,  аутора др Милана Станковића, доцента Природно-

математичког факултета у Универзитета у Крагујевцу у следећем саставу: 

1. др Снежана Радуловић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Департман за биологију и екологију, Универзитет у Новом Саду, ужа научна 

област: Екологија; 

2. др Зора Дајић Стевановић, редовни професор, Пољопривредни факултет, 

Универзитет у Београду, ужа научна област: Пољопривредна ботаника. 



XVIII 

На основу предлога проф. др Снежане Пешић, бр. 04-520/25 од 28.08.2018. 

године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XVIII-1. Предлажу се за именовање Уредништва часописа Kragujevac Journal of 

Science, који издаје Природно-математички факултет у Крагујевцу следећи чланови: 

Физичари 

Dr. Hazem Ali Attia, Fayoum University, El-Fayoum, Egypt 

Dr. Anthony Rotimi Hassan, University of South Africa, South Africa  

Dr. Miroljub Dugić, University of Kragujevac, Republic of Serbia  

Dr. Aurelian Isar, National Institute of Physics and Nuclear Engineering, Bucharest-

Magurele, Romania  

Dr. Vladimir Ristić, University of Kragujevac, Republic of Serbia  

Dr. Svetislav Savović, University of Kragujevac, Republic of Serbia  

Dr. Ivan Živić, University of Kragujevac, Republic of Serbia 

Хемичари 

Dr. Miloš Đuran, Serbian Academy of Sciences and Arts, Republic of Serbia 

Dr. Vladimir Mihailović, University of Kragujevac, Republic of Serbia  

Dr. Lionello Pogliani, University of Valencia-Burjassot, Spain  

Dr. Velimir Popsavin, Serbian Academy of Sciences and Arts and University of Novi 

Sad, Republic of Serbia 

Dr. Slavko Radenković, University of Kragujevac, Republic of Serbia 

Dr. Zorka Stanić, University of Kragujevac, Republic of Serbia 

Dr. Rastko Vukićević, University of Kragujevac, Republic of Serbia 

Биолози 

Dr. Edit Farkas, Hungarian Academy of Sciences, Hungary 

Dr. Gordan Karaman, Academy of Science, Montenegro 

Dr. Marijana Kosanić, University of Kragujevac, Republic of Serbia 

Dr. Christopher Lyal, Natural History Museum London, UK 

Dr. Sanja Matić, University of Kragujevac, Republic of Serbia 

Dr. Milan Stanković, University of Kragujevac, Republic of Serbia 

Dr. Olgica Stefanović, University of Kragujevac, Republic of Serbia 

Dr. Sonia Šiljak-Yakovlev, Université de Paris-Sud XI, France 

Технички део Уредништва: 

Dr. Snežana Pešić, Editor-in-Chief, University of Kragujevac, Republic of Serbia 

Dr. Ivana Radojević, Managing Editor, University of Kragujevac, Republic of Serbia. 

(напомена: афилиације су на енглеском, пошто и часопис излази на том језику, а 

редослед је абецедни, по презименима) 



Предлог је и да и имена проф. др Ивана Гутмана и поч. проф. др Младена 

Карамана буду наведена као уредници-оснивачи часописа. 

XIX 

На основу захтева Драгане Шеклић и сагласности Института за биологију и 

екологију, бр. 04-520/4 од 16.08.2018. године, а у складу са чланом 18 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и чланом 50 Статута Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIX-1. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под 

насловом „Молекуларни механизми миграције ћелија карцинома колона у 

антитуморском деловању новосинтетисаних платина(IV) комплекса и природних 

биоактивних супстанци“ кандидату Драгани Шеклић и то у трајању од месец дана, због 

кашњења у процедури. 

XX 

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

Трифуновић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др 

Љубинка Јоксовић, проф. др Марија Станић, проф. др Зорица Петровић, доц. др Милан 

Станковић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Иван Живић, проф. др Мирољуб 

Дугић и проф. др Бранислав Поповић. Наиме, Институт за биологију и екологију и 

Институт за хемију доставили су писане предлоге за измену Одлуке о стимулацији и 

Одлуке о извођењу наставе на модулима и изборним предметима, а Институт за 

математику и информатику је у писаној форми предложио модификацију Одлуке. Након 

дискусије није донета никаква Одлука већ је остављено да Декан одлучи о предлозима. 

XXI 

На захтев Медицинског факултета у Фочи,  бр. 01-1184/18 од 19.07.2018. 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 

XXI-1. Даје се сагласност др Милану Ковачевићу, ванредном професору, у 

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

времена на Медицинском факултету у Фочи, за школску 2018/19 годину. 

XXII 

Под тачком разно није било никакве дискусије. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова и 12 минута. 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


