
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 900 

30.09.2015. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 30.09.2015. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo je 27  чланoва већа и то: проф.др Дејан Бојовић, др Снежана Бранковић, мр 

Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др 

Милош Ивановић, проф.др Милан Јоксовић, проф.др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана 

Крстић, проф.др Светлана Марковић, проф. др Бранка Огњановић, проф.др Александар 

Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф.др Зорица Петровић, проф.др Мирослава 

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

Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др Снежана Станић, др Драгана 

Стевановић, проф.др Слободан Сукдолак, проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, 

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

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

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

управник Института за математику и информатику проф. др Марија Станић, управник 

Института за хемију доц. др Љубинка Јоксовић, 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 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент при 

Катедри општеобразовних предмета. 

3. Утврђивање предлога комисије за избор научног сарадника у Институту за 

хемију. 

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

хемију. 

5. Доношење одлуке о избору истраживача сарадника у Институту за хемију. 

6. Разматрање извештаја комисија за изборе сарадника у настави у Институту за 

математику и информатику. 

7. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја комисије за преглед, оцену и 

одбрану докторске дисертације у Институту за биологију и екологију. 

8. Одређивање чланова комисије за преглед, оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за хемију. 



9. Утврђивање предлога чланова  комисија за оцену подобности кандидата и 

научне заснованости тема докторских дисертација у Институту за биологију и 

екологију и Институту за хемију. 

10. Разматрање докумената: Акциони план комисије за обезбеђење квалитета за 

школску 2015/16. годину и Извештај о раду комисије за обезбеђење квалитета 

за школску 2014/15. Годину. 

11. Давање сагласности за рад наставника у допунском радном односу. 

12. Разно. 

 

 

 

           I 

 

Записник     под   бројем  64  са  LXI седнице Наставно-научног већа  у   текућем 

мандатном периоду, одржане дана 16.09.2015. године, једногласно је усвојен. 

 
 

II 
 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

бр. 05-900/17 од 28.09.2015. године у саставу: др Предраг Новаков, редовни професор 

Филозофског факултета  Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Енглески језик и 

лингвистика; др Јелена Даниловић-Јеремић, доцент Филолошко-уметничког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Енглески језик и лингвистика; др Маријана 

Матић, доцент Филолошко-уметничког факултета  Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Енглески језик, као и сагласности Катедре општеобразовних предмета, а по 

конкурсу расписаном дана 26.08.2015. године у листу "Послови", Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

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

Крагујевцу са предлогом за избор др Анице Глођовић у звање доцент за ужу научну 

област Енглески језик при Катедри општеобразовних предмета Факултета и ставља на 

увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 

 
III 

 

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

математичког факултета у саставу: др Растко Вукићевић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; 

др Нико Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Нишу, ужа научна област Органска хемија и биохемија; др Иван Дамљановић, научни 

сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област 

Хемија, извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу  



бр.26/55  од 30.09.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

 

III-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Драгана Стевановић изабере у звање  

научни сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете,  науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

 

IV 

 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 
Универзитета у Крагујевцу бр.819 од 22.10.2012.године и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-900/8 од 27.09.2015.године у саставу: др Зорица 

Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Снежана Ђорђевић, доцент 

Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у  Београду, 

ужа научна област Медицинска хемија; др Марина Рвовић, научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија, као и 

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

следећу 

О д л у к у 

 

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

Крагујевцу са предлогом за избор др Ненада Јанковића у звање научни сарадник, за 

научну област Хемија и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем 

објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 

V 

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

математичког факултета у саставу: др Растко Вукићевић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Органска хемија; 

др Нико Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Нишу,  ужа научна област Органска хемија; др Зоран Ратковић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Органска хемија, 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр.26/53 

од 30.09.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласнодонело следећу 

О д л у к у 

 

V-1. Анка Пејовић, истраживач сарадник, бира се у звање истраживач-сарадник, 

за научну област Хемија, на три године. 

 

 



VI 

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

Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012.године и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-900/18 од 28.09.2015. године у 

саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, 

научна област Математика; др Марија Станић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крaгујевцу, ужа научна област Математичка 

анализа са применама; др Мирјана Павловић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крaгујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама, као и 

сагласности Института зa математику и информатику, а по конкурсу расписаном дана 

09.09.2015. 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 Александра Јовановића, дипломираног математичара, 

у звање сарадник у настави за ужу научну област Математичка анализа са применама 

у Институту за математику и информатику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана 

достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту 

Факултета. 

 

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

Крагујевцу са предлогом за избор Александра Аксентијевића, дипломираног 

математичара, у звање сарадник у настави за ужу научну област Математичка анализа 

са применама у Институту за математику и информатику Факултета и ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета. 

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

Одлуке ректорског колегијума бр.819 од 22.10.2012.године и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-900/19 од 28.09.2015. године у 

саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, 

научна област Математика; др Владимир Цвјетковић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крaгујевцу, ужа научна област Информатика у физици; др 

Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крaгујевцу, 

ужа научна област Рачунарске комуникације, као и сагласности Института зa математику 

и информатику, а по конкурсу расписаном дана 09.09.2015. године у листу „Послови“, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VI-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкогфакултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор Јелице Васиљевић, дипломираног информатичара, у 

звање сарадник у настави за ужу научну област Вештачка интелигенција у Институту 



за математику и информатику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета 

 

 

 

 

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

Одлуке ректорског колегијума бр.819 од 22.10.2012.године и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-900/20 од 28.09.2015. године у 

саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, 

научна област Математика; др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крaгујевцу, ужа научна област Програмирање; др 

Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крaгујевцу, 

ужа научна област Рачунарске комуникације,као и сагласности Института зa математику и 

информатику, а по конкурсу расписаном дана 09.09.2015.годинеу листу „Послови“, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

Крагујевцу са предлогом за избор Дарка Антонијевића, дипломираног информатичара у 

звање сарадник у настави за ужу научну област Програмирање у Институту за 

математику и информатику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 
 

VII 

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 

Стево Ј. Најман, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу 

(ментор), ужа научна област Биологија; др Бранка И. Огњановић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; др Андраш Ш. Штајн, редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Физиологија животиња; др Љубиша Б. Ђорђевић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Зоологија, као и дописа Универзитета 

бр. 01-15/146 од 30.09.2015.године и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе ипродекана за наставу Факултета бр. 26/54 од  30.09.2015.године, Наставно-научно 

веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Упоредна анализа ефеката 

холекалциферола и алфакалцидола као саставних делова имплантата на процес 



зарастања дефеката у фемуру овариектомисаних пацова“, кандидата Јелене Рајковић и 

констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих 

примедби. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 48 

Став 7 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

 

 

VIII 

 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета и захтева Института за хемију бр. 03-

900/9 од 24.09.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

 

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

под насловом: „Кинетика, катализа и редокс реакције комплексних једињења злата(I) 

и злата(III)“  кандидата Мирјане Ђуровић, у следећем саставу: 

 

1. др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор (ментор) Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Живослав Љ. Тешић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија; 

4. др Биљана В. Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 

 

 

 

IX 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр.04-900/11од 25.09.2015. 

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

донело следећу 

О д л у к у 

 

IX-1.Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације под називом: „In vitro контрола патогених бактерија пореклом из хуманог 

материјала деловањем етарских уља и екстраката одабраних биљних врста“ и 

подобности кандидата  Немање Станковића, дипломираног биолога, специјалисте 

биолошких наука, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем 

саставу: 

 

1. др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичкoг факултетa 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија; 



2. др Татјана Михајилов-Крстев, ванредни професор Природно-математичкoг 

факултетa Универзитета у Нишу, ужа научна област: Биотехнологија; 

3. др Бранислав Коцић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Нишу, ужа научна област: Микробиологија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

 

На основу захтева Института за хемију бр.03-900/4 од 24.09.2015. године и  члана 48 

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

 

О д л у к у 

 

IX-2. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације под називом. „Фармакологија и токсиколошки профил новосинтетисаних 

деривата хроман-2,4-диона у функцији антикоагулативне активности in vivo“ и 

подобности кандидата Невене Станковић, истраживача сарадника на Институту за 

хемију за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Милан Младеновић, доцент Природно-математичкoг факултетa Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 

2. др Владимир Михаиловић, научни сарадник  Природно-математичкoг факултетa 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија; 

3. др Ненад Вуковић, доцент  Природно-математичкoг факултетa Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 

4. др Мирјана Михаиловић, научни саветник Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“ у Београду, ужа научна област: Молекуларна биологија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

На основу захтева Института за хемију бр.03-900/5 од 24.09.2015. године и  члана 48 

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

 

О д л у к у 

 

IX-3. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације под називом: „Фитохемијска и фармаколошка карактеризација 

одабраних биљних врста рода Filipendula Mill. (Rosaceae)“ и подобности кандидата 

Јелене Катанић, истраживача сарадника на Институту за хемију за израду докторске 

дисертације под наведеним насловом, уследећем саставу: 

 

1. др Владимир Михаиловић, научни сарадник  Природно-математичкoг факултетa 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија  



2. dr Rudolf Bauer, Univ. Professor (др Рудолф Бауер, редовни професор) Institute of 

Pharmaceutical Sciences, department of Pharmacognosy, Karl-Franzens Univerzity Graz, 

Austria, ужа научна област: Фармацеутска биологија и фармакогнозија; 

3. др Мирослав М. Врвић, редовни професор Катедре за биохемију Хемијског 

факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Биохемија; 

4. др Милан Младеновић, доцент Природно-математичкoг факултетa Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

 

 

На основу захтева Института за хемију бр.03-900/6од 24.09.2015. године и  члана 48 

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

 

О д л у к у 

 

IX-4. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације под називом: „Испитивање могућности коришћења наночестица TiO2 као 

носача за циљану и контролисану доставу лекова на бази комплекса прелазних 

метала“ и подобности кандидата Маја Нешић, истраживача сарадника на Институту за 

нуклеарне науке „Винча“, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, 

уследећем саставу: 

 

1. др Маријана Петковић, научни саветник Лабораторије за физичку хемију 

Института за нуклеарне науке „Винча“ Универзитета у Београду, ужа научна 

област: Неорганска хемија; 

2. др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор (ментор) Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

 

На основу захтева Института за хемију бр.03-900/7од 24.09.2015. године и  члана 48 

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

 

О д л у к у 

 

IX-5. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације под називом: „Испитивање примене неорганских супстрата на бази 

нанокристала TiO2 за детекцију и квантификацију малих молекула SALDI TOF 

масеном спектрометријом“ и подобности кандидата Иве Поповић, истраживача 



сарадника на Институту за нуклеарне науке „Винча“, за израду докторске дисертације под 

наведеним насловом, уследећем саставу: 

 

1. др Маријана Петковић, научни саветник Лабораторије за физичку хемију 

Института за нуклеарне науке „Винча“ Универзитета у Београду, ужа научна 

област: Неорганска хемија; 

2. др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор (ментор) Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

X 

 

На основу члана 156 Статута Факултета и захтева Комисије за обезбеђење 

квалитета Факултета бр. 04-900/13 од 25.09.2015. године, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

X-1. Усваја се Акциони план рада Комисије за обезбеђење квалитета Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за школску 2015/16. годину. 

Саставни део ове одлуке је Акциони план из става 1 ове одлуке и налази се у 

прилогу. 

 

 

На основу члана 156 Статута Факултета и захтева Комисије за обезбеђење 

квалитета Факултета бр. 04-900/14  од 25.09.2015. године, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

X-2. Усваја се Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о спроведеној контроли 

квалитета  Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за школску 

2014/15. годину. 

Саставни део ове одлуке је Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о 

спроведеном контроли квалитета из става 1 ове одлуке и налази се у прилогу. 

 

 

XI 

 

На основу захтева Факултета педагошких наука у Јагодини Универзитета у 

Крагујевцу бр. 01-900/1 од 19.09.2015. године, а  на  основу   члана 75.  Закона о високом 

образовању, члана   156 Статута Факултета и Правилника о условима и поступку давања 



сагласности за ангажовање наставника и сарадника на другој високошколској установи 

Универзитета у Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

 

XI-1. Даје се сагласност проф.др Радосаву Ђорђевићу, ванредном професору на 

Институту за математику и информатику, за рад у допунском радном односу до 30% 

пуног радног времена на Факултету педагошких наука у Јагодини, за извођење наставе на 

предмету Основе математике I и II на студијском програму Учитељ, у зимском семестру 

школске 2015/16. године. 

 

 

На основу захтева Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 

Универзитета у Крагујевцу бр. 01-900/12 од 25.09.2015. године, а  на  основу   члана 75.  

Закона о високом образовању, члана   156 Статута Факултета и Правилника о условима и 

поступку давања сагласности за ангажовање наставника и сарадника на другој 

високошколској установи Универзитета у Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

XI-2. Даје се сагласност проф.др Браниславу Поповићу, ванредном професору на 

Институту за математику и информатику, за рад у допунском радном односу до 30% 

пуног радног времена на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, за 

извођење наставе на предмету Пословна математика у зимском семестру школске 

2015/16. године. 

 

 

 

На основу захтева Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 

01-900/2 од 22.09.2015. године, а  на  основу   члана 75.  Закона о високом образовању,  

члана   156 Статута Факултета и Правилника о условима и поступку давања сагласности за 

ангажовање наставника и сарадника на другој високошколској установи Универзитета у 

Крагујевцу Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-3. Даје се сагласност за рад у допунском радном односу до 30% пуног радног 

времена на Факултету инжењерских наука у школској 2015/16. години следећим 

наставницима и сарадницима: 

 

1. др Мирјани Лазић, доценту, за предмете Математика 1 и Математика 2 

2. др Мирјани Павловић, доценту,  за предмете Математика 2 и Математика 3 

3. др Марији Станић, ванредном професору, за предмете Математика 1, Математика 2 

и Математика 3 

4. др Татјани Алексић- Ламперт, доценту за предмете Математика 1 и Математика 2 

5. др Татјани Томовић, доценту, за предмете Математика 1 и Математика 2 



6. Ненаду Стојановићу, асистенту, за предмете Математика 1 и Математика 2 

7. Милици Грбовић, асистенту, за предмет Математика 1 

8. Александру Миленковићу, асистенту, за предмет Математика 1. 

 

 

 

На основу захтева др Владимира Марковића и сагласности Института за физику бр. 

02-900/15 од 25.09.2015. године, а  на  основу   члана 75.  Закона о високом образовању, 

члана   156 Статута Факултета и Правилника о условима и поступку давања сагласности за 

ангажовање наставника и сарадника на другој високошколској установи Универзитета у 

Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-4. Даје се сагласност др Владимиру Марковићу, асистенту на Институту за 

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

техничкој школи струковних студија у Крагујевцу за извођење наставе на предмету Увод 

у програмирање (2 часа) у зимском семестру  школске 2015/16. године. 

 

 

 

На основу захтева др Виолете Петровић и сагласности Института за физику бр. 02-

900/16 од 28.09.2015. године, а  на  основу   члана 75.  Закона о високом образовању, члана   

156 Статута Факултета и Правилника о условима и поступку давања сагласности за 

ангажовање наставника и сарадника на другој високошколској установи Универзитета у 

Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-5. Даје се сагласност др Виолети Петровић, доцентуна Институту за физику, за 

рад у допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Високој техничкој 

школи струковних студија у Крагујевцу за извођење наставе у школској 2015/16. години. 

 

 

XII 

 Под тачком разно није било никакве дискусије. 

  

 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 21 минут. 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р                  ДЕКАН  

 

  Далиборка Јовановић                    Проф. др Срећко Трифуновић 



 

 

 


