
Универзитет у Крагујевцу 
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 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са XLII седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета 
у текућем мандатном периоду, одржане дана 05.10.2011. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 30  чланова већа од укупно 33 члана и то: проф. др Дејан Бојовић,  
проф. др Зорица Бугарчић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-
Ђорђевић, мр Небојша Даниловић, мр Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб 
Дугић, доц.др Горица Ђелић, проф. др Радосав Ђорђевић,  проф. др Милош Ђуран, 
проф. др Предраг Ђурђевић, проф. др Иван Живић, доц. др Драгана Крстић, проф. 
др Аца Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. 
др Владимир Пејчев, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав 
Поповић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Светислав Савовић, доц. др 
Снежана Симић, доц. др Марија Станић, Милан Станковић, проф. др Душан 
Стефановић, доц. др Бобан Стојановић, проф. др Јелица Стојановић, проф. др 
Александар Теодоровић, 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 хемију проф. др Зоран Матовић, 
управник Института за физику доц. др Милан Ковачевић, председник Студентског 
парламента Велибор Стевановић, Срђан Николић, студент продекан, Драгана 
Караџић, заменик председника Студентског парламента, Невена Живковић, 
студент, Алекандра Ивановић, студент, Марија Глишић, студент, секретар 
Факултета Небојша Ђусић, дипл.прав и Далиборка Јовановић,економиста. 

 Седницом Наставно-научног већа председавао је проф. др Драгослав 
Никезић, декан Факултета.  

Чланови Наставно-научног већа су једногласно  усвојили следећи 
 

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Верификација мандата четири члана Наставно-научног већа са Института за 
    математику и информатику (2) и Института за физику (2), 
2. Усвајање записника, 
3. Расписивање конкурса за избор једног редовног професора за ужу научну област 
    Органска хемија у Институту за хемију,   
4. Предлог члана Стручног већа Универзитета у Крагујевцу, 
5. Предлог члана Сената Универзитета у Крагујевцу, 
6. Покретање поступка за избор три сарадника у звање асистента у Институту за 
    биологију и екологију, 



7.  Разматрање извештаја комисије поводом покретања поступка за избор једног 
     истраживача-сарадника у Институту за биологију и екологију,  
8.   Покретање поступка за избор једног истраживача-сарадника у Институту за 
      биологију и екологију, 
9.   Разматрање три извештаја комисија о оцени докторских дисертација у 
      Институту за хемију, 
10  Предлог комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у Институту за  
      биологију и екологију, 
11. Разматрање извештаја комисије о подобности теме и кандидата за израду 
      специјалистичког рада у Институту за математику и информатику, 
12. Преиначење одлуке бр. 550/VIII-1 од 29.06.2011. године, 
13. Избор комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у Институту за 
      биологију и екологију, 
14. Услови за упис на мастер и докторске студије хемије у Институту за хемију, 
15. Предлог комисије за спровођење и организовање пријемног испита за упис 
      на дипломске и докторске студије за школску 2011/2012. годину у Институту за 
      биологију и екологију, 
16. Предлог да се настава из предмета Инструментална аналитичка хемија II 
      ( изборни предмет) изводи у летњем семестру школске 2011/2012. године, 
      уместо у зимском, 
17. Усвајање извештаја о спровођењу студентске анкете на ПМФ-у, 
18.  Захтеви студената, 
19. Разно. 
      I 
 

Имајући у виду чињеницу да је др Вукоти Бабовићу, др Браниславу 
Чабрићу, др Мирославу Петровићу и др Драгићу Банковићу престао радни однос на 
Факултету дана 30.09.2011. године, па самим тим и мандат чланова Наставно-
научног већа, то је Наставно-научно веће, на предлог Института за физику, бр.02-
770/1 од 28.09.2011. године и на предлог Института за математику и информатику 
бр. 05-770/4 од 29.09.2011. године једногласно донело следећу: 

 
   О д л у к у 

 
I-1. Верификује се мандат новоизабраних чланова Наставно-научног већа, у 

текућем мандатном периоду, изабраних у Институту за физику, односно Институту 
за математику и информатику : 

 
1. Др Мирољуб Дугић, редовни професор, 
2. Др Драгана Крстић, доцент, 
3. Др Радосав Ђорђевић, ванредни професор и 
4. Др Дејан Бојовић, доцент. 

 
Верификацијом мандата др Мирољуб Дугић, др Драгана Крстић, др Радосав 

Ђорђевић и др Дејан Бојовић постали су пуноправни чланови већа на текућој 
седници. 



 
II 

Записник под бројем 700 са XLI седнице Наставно-научног већа, у текућем 
мандатном периоду, одржане дана 21.09.2011. године, једногласно је усвојен. 
 
 

          III 
На основу захтева  Института за хемију, бр. 03-770/23 од 05.10.2011. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

 III-1. Предлаже се Декану Факултета као надлежном органу да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног редовног професора за ужу област 
Органска хемија у Институту за хемију Факултета. 

 
  На основу члана 119 став 2, 3 и 4 Статута Универзитета у Крагујевцу и 156 

Статута Факултета, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

III-2. Утврђује се предлог комисије за припрему извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Органска 
хемија у Институту за хемију, у следећем саставу: 

1. Др Растко Вукићевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Органска хемија, 

2. Др Зорица Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Органска хемија и 

3. Др Владимир Павловић, редовни професор Хемијског факултета у Београду; 
ужа научна област: Органска хемија. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 
 

IV 
На основу предлога Института за математику и информатику бр. 05-770/2 од 

29.09.2011. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
                                                    О д л у к у 
 
 
IV-1. Бира се др. Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор у 

Институту за математику и информатику Факултета,  за члана Стручног већа за 
природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу, као представник 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, уместо проф. др Мирослава 
Петровића. 

 



Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 
 

   V 
 

На основу предлога Института за математику и информатику бр. 05-770/3 од 
29.09.2011. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
                                                    О д л у к у 
 
 
V-1. Бира се др. Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор у 

Институту за математику и информатику Факултета,  за члана Сената 
Универзитета у Крагујевцу, као представник Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, уместо проф. др Мирослава Петровића. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 
 

           VI 
На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-770/15 од 

03.10.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следеће  
 

О д л у к е 
 

VI-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Eкологија, биогеографија и заштита животне средине. 

 
VI-2. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине  у следећем саставу: 

1. Др Владица Симић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине; 

2. Др Снежана Симић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине; 

3. Др Момир Пауновић, научни сарадник Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: Биологија. 

 
На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-770/14 од 

03.10.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следеће  
 

О д л у к е 
 

VI-3. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Алгологија и микологија. 

 



VI-4. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 
избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Алгологија и 
микологија  у следећем саставу: 

1. Др Бранислав Ранковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Алгологија, микологија и лихенологија; 

2. Др Јелена Вукојевић, редовни професор Биолошког факултета у Београду, 
ужа научна област: Алгологија, микологија и лихенологија; 

3. Др Снежана Симић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 

 
На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-770/12 од 

03.10.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следеће  
 

О д л у к е 
 

VI-5. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Зоологија. 

 
VI-6. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Зоологија  у 
следећем саставу: 

1. Др Бела Блесић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Зоологија 
инвертебрата; 

2. Др Жељко Томановић, редовни професор Биолошког факултета у Београду, 
ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња; 

3. Др Љубиша Станисављевић, ванредни професор Биолошког факултета у 
Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 
животиња. 

VII 
 

    На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 04-770/19 од 03.10.2011. године у саставу: 
Др Aндраш Штајн, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: 
Физиологија животиња , др Татјана Митровић, ванредни професор ПМФ-а у Нишу, 
ужа научна област: Биотехнологија и др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња, Биохемија и молекуларна 
биологија, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
       VII-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Милене Ћурчић, истраживача-
приправника у звање истраживач-сарадник, за научну област - Биологија и 
доставља Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском 
сајту у трајању од 30 дана. 



VIII 
На захтев Института за биологију и екологију, бр.04-770/17 од 03.10.2011. 

године, Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-1. Покреће се поступак за избор Maрка Живановића, дипломираног 
хемичара 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 Марка 
Живановића у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. Др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна област: 
Физиологија животиња, Биохемија и молекуларна биологија; 

2. Др Срећко Трифуновић, редовни професор  ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Неорганска хемија; 

3. Др Мара Алексић, ванредни професор Фармацеутског факултета у Београду, 
ужа научна област: Физичка хемија и инструменталне методе и 

4. Др Татјана Митровић, ванредни професор ПМФ-а у Нишу, ужа научна 
област: Биотехнологија. 

 
   IX 

 
  На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању, одредби Статута 
Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 03-770/11 од 
03.10.2011. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др 
Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 
хемија, Др Живадин Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија, Др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета  у 
Новом Пазару, ужа научна област: Неорганска хемија, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу  
                                                                О д л у к у 

IX-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом 
"Кинетичка испитивања реакције диспропорционисања јодне киселине у 
растворима сумпорне киселине" кандидата  мр Смиљане Марковић.  

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити 
универзитетској библиотеци у Крагујевцу. 
           Ову одлуку, као и извештај стручне комисије доставити Универзитету у 
Крагујевцу који ће објављивањем наведеног извештаја на универзитетском сајту са 
пропратним обавештењем да се примерак докторске дисертације налази у 
универзитетској библиотеци у Крагујевцу обезбедити да у року од 30 дана буду 
доступни стручној, научној и друштвеној јавности, а сходно одредбама Статута 
Факултета. 



На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању, одредби Статута 
Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 03-770/10 од 
03.10.2011. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др 
Славица Солујић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Биохемија, Др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског факултета у 
Београду, ужа научна област: Биохемија, Др Јелена Драгишић-Максимовић, научни 
сарадник Института за Мултидисциплинарне науке  у Београду, ужа научна област: 
Биохемија, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  
                                                                О д л у к у 

IX-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом 
"Биохемијска активност алкохолног екстракта биљака Halacsya sendtneri, Onosma 
aucherianum и Kitaibelia vitifolia у функцији количине фенолних једињења" 
кандидата  Павла Машковића.  

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити 
универзитетској библиотеци у Крагујевцу. 
           Ову одлуку, као и извештај стручне комисије доставити Универзитету у 
Крагујевцу који ће објављивањем наведеног извештаја на универзитетском сајту са 
пропратним обавештењем да се примерак докторске дисертације налази у 
универзитетској библиотеци у Крагујевцу обезбедити да у року од 30 дана буду 
доступни стручној, научној и друштвеној јавности, а сходно одредбама Статута 
Факултета. 
 

На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању, одредби Статута 
Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 03-770/9 од 
03.10.2011. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др 
Славица Солујић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Биохемија, Др Мирјана Михаиловић, виши научни сарадник на биолошком 
институту "Др Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: Молекуларна 
биологија, Др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског факултета  у 
Београду, ужа научна област: Биохемија, Наставно-научно веће је једногласно 
донело следећу  
                                                                О д л у к у 

IX-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом 
"Корелација биолошких активности синтетисаних деривата 4-хидроксикумарина и 
њихових физичко-хемијских параметара" кандидата  Милана Младеновића.  

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити 
универзитетској библиотеци у Крагујевцу. 
           Ову одлуку, као и извештај стручне комисије доставити Универзитету у 
Крагујевцу који ће објављивањем наведеног извештаја на универзитетском сајту са 
пропратним обавештењем да се примерак докторске дисертације налази у 
универзитетској библиотеци у Крагујевцу обезбедити да у року од 30 дана буду 
доступни стручној, научној и друштвеној јавности, а сходно одредбама Статута 
Факултета. 
 



          X 
 

   На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-700/4 од 
14.09.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

X-1. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 
"Микробиолошки аспекти примене информационих система у менаџменту 
акумулација и језера" и кандидата мр Иване Радојевић, за израду докторске 
дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. Др Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Микробиологија; 

2. Др Џоко Кунгуловски, редовни професор ПМФ-а у Скопљу, Македонија, 
ужа научна област: Микробиологија; 

3. Др Душан Стефановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Информациони системи, Интелигентни системи и 

4. Др Александар Остојић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Екологија, Биогеографија, Заштита животне средине. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

 
  На основу захтева Института за хемију  бр. 03-770/8 од 03.10.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

X-2. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 
"Секундарни метаболити биљака Gentiana asclepiadea L. И Gentiana cruciata L. Са 
антибиотичком, антиоксидативном и хепатопротективном активношћу" и 
кандидата Владимира Михаиловића, за израду докторске дисертације под 
наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1 Др Славица Солујић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Хемија природних производа и Биохемија; 

2 Др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског факултета у Београду, 
ужа научна област: Биохемија; 

5. Др Данијела Мишић, научни сарадник Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: Физиологија биљака. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
  
 



              XI 
 На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању, члана 45 став 1 и 

115 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Математичка логика, Статистика; др Бранислав 
Мијаиловић, ванредни професор Педагошког факултета у Јагодини, ужа научна 
област: Математика и др Бранислав Поповић, ванредни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Методика наставе, историја и филозофија 
математике, као и сагласности Института за математику и информатику, бр. 05-
770/20 од 04.10.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
  XI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета за оцену подобности теме за израду специјалистичког рада , под 
насловом "Пропорционалне величине у настави математике основне и средње 
школе", и кандидата Марије Ивановић, дипломираног математичара. 
 
 

XII 
 
 На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-770/5 од 
29.09.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 

XII-1. Преиначава се одлука бр. 550/VIII-1 од 29.06.2011. године тако да 
гласи: 

 " Oдређује се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под 
називом "Прилог теорији контрактивнихпресликавања у уређеним Банаховим 
просторима", кандидата  Љиљане Пауновић,  у следећем саставу: 
 

1. Др Стојан Раденовић, редовни професор Машинског факултета у Београду, 
ужа научна област: Математичка анализа са применама ; 

2. Др Миодраг Спалевић,  редовни професор Машинског факултета у 
Београду, ужа научна област: Математичка анализа са применама; 

3. Др Мирјана Павловић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама." 

  
XIII 

 
На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-770/13 од 

03.10.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
 
 



 
       О д л у к у 

 
XIII-1. Oдређује се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под 

називом "Биолшка активност екстраката и секундарних метаболита лишајева", 
кандидата  Маријане Косанић,  у следећем саставу: 
 

1. Др Бранислав Ранковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Алгологија, микологија и лихенологија ; 

2. Др Јелена Вукојевић,  редовни професор Биолошког факултета у Београду, 
ужа научна област: Алгологија, микологија и лихенологија; 

3. Др Мирјана Стајић, ванредни професор Биолошког факултета у Београду, 
ужа научна област: Алгологија, микологија и лихенологија; 

4. Др Слободан Сукдолак, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Биохемија и 

5. Др Татјана Станојковић, научни сарадник Института за онкологију и 
радиологију Србије у Београду, ужа научна област: Експериментална 
онкологија. 

 
 

 XIV 
  
 На основу захтева Института за хемију бр. 03-770/6 од 03.10.2011. 
године,Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

      О д л у к у 
 

 XIV-1. Усвајају се ближи услови за упис на програме академских мастер и 
докторских студија на Институту за хемију и критеријуми за формирање ранг листе 
кандидата. 
  Саставни део ове одлуке су услови и критеријуми за упис на мастер и 
докторске академске студије у Институту за хемију и налазе се у прилогу. 

 
 XV 

 На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-770/18 од 
03.10.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 

XV-1. Предлаже се комисија за пријем нових студената за студијски 
програм мастер академских студија биологије и мастер студија екологије у 
Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу у школској 2011/2012. години и то у следећем саставу: 

1. Др Аца Марковић, ванредни професор-председник комисије 
2. Др Дарко Грујичић, асистент-члан и 
3. Тања Милутиновић, члан. 



 
Ову одлуку доставити Ректору Универзитета у Крагујевцу. 

  
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-770/16 од 
03.10.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 

XV-2. Предлаже се комисија за пријем нових студената за студијски 
програм докторских академских студија биологије и докторских академских 
студија екологије у Институту за биологију и екологију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у школској 2011/2012. години и то у следећем саставу: 

1. Др Андраш Штајн, редовни професор- члан 
2. Др Бранислав Ранковић, редовни професор-члан и 
3. Др Љиљана Чомић, редовни професор- члан. 

 
Ову одлуку доставити Ректору Универзитета у Крагујевцу. 
 

        XVI 
 

  На основу захтева Института за хемију бр. 03-770/7 од 03.10.2011. године и 
члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
                                                              О д л у к у 
 
         XVI-1. Одобрава се промена семестра у коме се изводи настава у школској 
2011/2012. години  из предмета Инструментална аналитичка хемија 2 ( изборни 
предмет, студијске групе Хемија-хемичар за истраживање и развој, хемичар-
наставник хемије и хемичар-заштита животне средине),  који ће овај предмет 
слушати у летњем семестру школске 2011/12. године, уместо у зимском исте 
школске године. 
 

          XVII 
  
 У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Драгослав Никезић, Председник Студентског парламента Велибор 
Стевановић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Иван Живић, проф. др 
Бранислав Поповић, проф. др Аца Марковић и проф. др Душан Стефановић. Након 
ове дискусије, а на основу захтева Студентског парламента 01-770/22 од 
04.10.2011. ,Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

      О д л у к у 
 XVII-1. Усваја се извештај о спроведеној студентској анкети за школску 
2010./2011. годину Студентског парламента Факултета. 
  



 Саставни део ове одлуке је Извештај о спроведеној студентској анкети и 
налази се у прилогу. 
  

          XVIII 
У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којо су учествовали: 

проф. др Аца Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Љиљана Чомић, 
председник Студентског парламента Велибор Стевановић, доц. др Марија Станић, 
проф. др Иван Живић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Бранислав Поповић и 
проф. др Срећко Трифуновић. Након ове дискусије, а на предлог проф. др 
Бранислава Поповића, Наставно-научно веће је већином гласова "ЗА" и са два гласа 
"ПРОТИВ"  донело следећу  

 
     О д л у к у  
 

 XVIII-1. Одобрава се испитни рок ОКТОБАР 2, као ванредни рок за 
студенте који навршавају основне академске студије и који уписују мастер 
академске студије,а којима је остао само један неположен испит и то дана 15.10. и 
17.10.2011. године. 
 

XIX 
 

 У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова. 
 
 
 
      З А П И С НИ Ч А Р                                                                       ДЕКАН  

      Далиборка Јовановић 

                                                                                            Проф. др. Драгослав Никезић 

 
 


