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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 80 

29. 1. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 29. 01. 2020. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 30 чланова већа и то: доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, 

проф. др Дејан Бојовић, др Бојана Боровићанин, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, 

Милица Грбовић,  др Вера Дивац, проф. др Слађана Димитријевић, проф. др Невена 

Ђукић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, др Драгана Јаковљевић, др 

Сања Јанићевић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан 

Ковачевић, проф. др Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Емилија 

Нешовић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Виолета 

Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Владица 

Симић, проф. др Марија Станић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан 

Стојановић, проф. др Марина Топузовић и проф. др Срећко Трифуновић. 

Са малим закашњењем седници је приступио и  проф. др Зоран Матовић тако да 

је укупан број чланова већа био 31. 

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. Утврђивање предлога одлукa за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 

3. Доношење одлука о избору сарадника у звање асистент у Институту за 

математику и информатику и Институту за физику. 

4. Разматрање Извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент за 50% 

радног времена у Институту за биологију и екологију. 

5. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за хемију. 

6. Утврђивање предлога одлуке о избору научног сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 

7. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану дoкторске дисертације у 

Институту за хемију. 

8. Утврђивање предлога чланова Комисија за оцену и одбрану докторских 

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

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

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

биологију и екологију. 
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10. Поверавање наставе у Институту за математику и информатику. 

11. Предлог процедуре признавања положених испита у Институту за математику и 

информатику. 

12. Разматрање Извештаја рецензената рукописа у Институту за хемију. 

13. Предлог рецензената за оцену рукописа на Катедри општеобразовних предмета. 

14. Утврђивање предлога Измена и допуна Статута Факултета. 

15. Одређивање броја студената за упис на све нивое студија и предлог висине 

школарине за школску 2020/21. годину. 

16. Предлог чланова Организационог одбора 57. Саветовања Српског хемијског 

друштва. 

17. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

18. Разно. 

I 

Записник под бројем 50 са XXVI седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 15. 01. 2020. године, једногласно је усвојен. 

II 

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

математичког факултета у саставу: др Стојан Раденовић, редовни професор у пензији, 

Машински факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Математика 

(председник Комисије); др Миодраг Спалевић, редовни професор, Машински 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Математика; др Дејан Бојовић, 

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

научна област: Математичка aнализа са применама, као и дописа Универзитета бр. IV-

01-926/6 од 20.01.2020. 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 

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

Мирјана Павловић, 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 документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

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

математичког факултета у саставу: др Мирко Леповић, ванредни професор; Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна областа: Дискретна 

математика (председник Комисије); др Бојана Боровићанин, доцент; Природно-

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

математика; др Мирослав Петровић, редовни професор у пензији; Државни 

универзитет у Новом Пазару;  ужа научна област: Математика, као и дописа 

Универзитета бр. IV-01-933/5 од 20. 1. 2020. 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 
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О д л у к у 

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

Мирјана Лазић, доцент, изабере у звање доцент за ужу научну област Дискретна 

математика у Институту за математику и информатику Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 

На основу члана 106 Статута Факулета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор, 

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

Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи (председник 

Комисије); др Милош Ивановић, ванредни професор; Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Рачунарске комуникације; др 

Милан Тасић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке, као и сагласности Института за математику 

и информатику Факултета, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр. 25/3 од 27. 1.2020. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

III-1. Лазар Крстић, мастер информатичар, бира се у звање  асистент за ужу 

научну област Методологије рачунарства у Институту за математику и информатику 

Факултета, на три године.   

На основу члана 106 Статута Факулета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Иван Живић, редовни професор, Природно-

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

кондензоване материје (председник Комисије); др Милан  Пантић, редовни професор, 

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

Теоријска физика кондензоване материје; др Мирољуб Дугић, редовни професор, 

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

Квантна физика; др Драган Тодоровић, доцент Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу;  ужа научна област: Физика кондензоване материје, као и 

сагласности Института за физику Факултета, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/4 од 27. 1. 2020. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

III-2. Милош Адамовић, мастер физичар, бира се у звање  асистент за ужу 

научну област Физика кондензоване материје у Институту за физику Факултета, на 

три године. 

IV 

На основу члана 82 Закона о високом образовању, члана 105 Статута Факултета 

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-

80/17 од 27.01.2020. у саставу: др Владица Симић, редовни професор, Природно-
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математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); др Саша Марић, 

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

Морфологија, систематика и филогенија животиња; др Ана Петровић, доцент, 

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

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

биологију и екологију, Факултета, а по конкурсу расписаном дана 11.12.2019. године у 

листу „Послови“, 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 Тијане Величковић, истраживача-сарадника, у 

звање асистент за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине у Институту за биологију и екологију, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-

информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

V 

На основу захтева Института за хемију, бр.03-80/6 од 24. 1. 2020. године и члана 

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

О д л у к у 

V-1. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Неорганска хемија, а у 

Институту за хемију, Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у 

следећем саставу: 

1. др Зоран Матовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

Комисије); 

2. др Срећко Трифуновић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Бранимир Јованчићевић, редовни професор, Хемијски факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Примењена хемија. 

VI 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Владица Симић, редовни професор, 

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

Екологија, биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); др Ана 

Петровић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Момир 

Пауновић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“; 

научна област: Биологија, ужа научна област: Хидробиологија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/5 од 27. 1. 

2020. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

VI-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Милена Раденковић изабере у научно 

звање научни сарадник  за научну област Биологија у Институту за биологију и 

екологију, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

VII 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-80/8 од 

24.01.2020. . године у саставу: др Гвозден Росић, редовни професор, Факултет 

медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија 

(председник Kомисије); др Борис Поповић, редовни професор, Пољопривредни 

факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Хемија и биохемија; др Ненад 

Вуковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; др Јелена С. Катанић Станковић, научни 

сарадник, Институт за информационе технологије Крагујевац, Универзитет у 

Крагујевцу; научна област: Хемија; др Драгица Селаковић, доцент, Факултет 

медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија, као и 

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

донело следећу 

О д л у к у 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Испитивање биљних врста Alchemilla vulgaris L. и 

Satureja hortensis L.: фитохемијски профил и биолошка активност у in vitro и in vivo 

условима“, кандидата Татјане Јурић. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

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

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

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

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

одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

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

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

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету 

у Крагујевцу. 

VIII 

 На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу, као и захтева Института хемију, бр. 03-80/7 од 24. 

1. 2020. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

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

дисертације под насловом „Синтеза и биолошка активност деривата 1,3,4-

тиадиазола изведених из фенолних киселина“, кандидата Κатарине Јаковљевић 

(ментор докторске дисертације је др Виолета Марковић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска 

хемија; УДК: 547), у следећем саставу:  

1. др Милан Д. Јоксовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); 

2. др Снежана Трифуновић, научни саветник, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; научна област: Хемија; 

3. др Ивана З. Матић, научни сарадник, Институт за онкологију и радиологију 

Србије, Београд; ужа научна област: Молекуларна биологија. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу, као и захтева Института хемију, бр. 03-80/15 од 

27.01.2020. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

дисертације под насловом „Неке специјалне врсте кривих, репера и површи у 

просторима Минковског“, кандидата Милице Грбовић (ментор докторске 

дисертације је др Емилија Нешовић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Геометрија; УДК: 514.76 

(Геометрија диференцијабилних многострукости и њихових подмногострукости)), у 

следећем саставу:  

1. др Мирјана Ђорић, редовни професор, Математички факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Геометрија; 

2. др Мића Станковић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Математика; 

3. др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор у пензији, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Геометрија (председник Комисије). 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

IX 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-80/16 од 27. 1. 2020. 

године и члана 39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Промене у геному лимфоцита периферне крви пацијената са кардиоваскуларним 

болестима: фактори ризика и протективни ефекат гљиве Lenzites betulinus (L.) Fr.“ 

и испуњености услова кандидата Јоване Тубић-Вукајловић и предложеног ментора, за 

израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

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

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Генетика и еволуција (предложени ментор); 

2. др Гордана Јоксић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча у 

Београду; научна област: Биологија, ужа научна област: Генетичка 

токсикологија (председник Комисије), 

3. др Дарко Грујичић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и еволуција. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

X 

На основу захтева Института за  математику и информатику, бр. 05-80/14 од 27. 

1. 2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Поверава се испитивање у јануарском року из следећих предмета: 

1. Нацртна и компјутерска геометрија, ОАС Информатика – поверава се проф. др 

Емилији Нешовић; 

2. Математика 1, ОАС Информатика – поверава се проф. др Бојани Боровићанин; 

3. Визуализација и анализа података, ОАС Информатика – поверава се доц. др 

Слађани Димитријевић; 

4. Представљање и тумачење података, МАС Информатика – поверава се доц. др 

Слађани Димитријевић 

Такође се поверава испитивање у јануарском и фебруарском року из следећих 

предмета: 

1. Комплексна анализа, ОАС Математика – поверева се доц. др Мирјани Павловић; 

2. Комплексна анализа, дипломске студије математике пре Болоње – поверева се 

доц. др Мирјани Павловић. 

XI 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-80/12 од 

27.01.2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

XI-1. Усваја се предлог о дефинисању процедуре о признавању положених 

испита. 

Предлог из става 1 ове одлуке налази се у прилогу. 

XII 

На основу Извештаја рецензената у Институту за хемију, у саставу: др 

Александар Теодоровић, редовни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; др Милан 

Јоксовић, редовни професор, Природно-математички факултет; Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; др Милан Декић, доцент, Државни 

Универзитет у Новом Пазару; научна област: Хемијa, као и сагласности Института за 

хемију, бр. 03-80/5 од 24.01.2020. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно 

је донело следећу 

О д л у к у 

XII-1. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис практикума под називом 

„ПРАКТИКУМ И РЕПЕТИТОРИЈУМ ИЗ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ 2“ аутора проф. др 

Зорице Петровић, проф. др Зорана Марковићa, др Душица Симијоновић и доц. др 

Владимира П. Петровића проследи у даљу процедуру ради штампања. 

XIII 

У оквиру ове тачке повела се шира дискусија у којој су учествовали: проф. др 

Светлана Марковић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Иван Живић, проф. др Зоран 

Матовић, проф. др Александар Остојић и проф. др Марија Станић. Поводом ове тачке није 

донета никаква Одлука већ се Наставно-научно веће сагласило да се уврсти у Дневни ред 

неке од наредних седница. 

XIV 

Поводом ове тачке Дневног реда повела се нешто дужа дискусија у којој су 

учествовали: Небојша Ђусић, дипл.прав., проф. др Ненад Стевановић, проф. др Иван Живић, 

проф. др Александар Остојић, проф. др Марија Станић, проф. др Светлана Марковић, проф. 

др Владица Симић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Слађана Димитријевић и проф. др 

Љубинка Јоклсовић. 

После спроведене дискусије Наставно-научно веће није у целости прихватило 

предложени нацрт Измена и допуна Статута Факултета јер се за предложену измену члана 

175 Статута изјаснило „ЗА“ укупно 16 чланова Наставно-научног већа. После тога 

Наставно-научно веће је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу. 

Саставни део ове Одлуке су Измене и допуне из става 1 и налазе се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета. 

Одлука је донета са 29 гласова „ЗА“ и 1 „УЗДРЖАНИМ“ гласом. 
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XV 

На основу захтева продекана за наставу проф. др Александра Остојића бр. 01-

80/3 од 23. 1. 2020. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

XV-1. Предлаже се Универзитету у Крагујевцу и Влади Републике Србије да се 

на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу у школској 

2020/2021. години упише  290 буџетских студената на прву годину основних 

академских студија, 185 студената на мастер академске студије и 25 студената на 

прву годину докторских академских студија и то: 

Основне академске студије  

Физика ........................................................................................... 30 буџетских места, 

Хемија ................................................ 65 буџетских и 5 самофинансирајућих места, 

Биологија ........................................... 35 буџетских и 5 самофинансирајућих места, 

Екологија ...................................................................................... 40 буџетских места, 

Математика ................................................................................... 50 буџетских места, 

Информатика ................................................................................ 70 буџетских места. 

Мастер академске студије  

Физика ........................................................................................... 15 буџетских места, 

Хемија ........................................................................................... 50 буџетских места, 

Биологија ...................................................................................... 20 буџетских места, 

Екологија ...................................................................................... 20 буџетских места, 

Биологија – Молекуларна биологија .......................................... 20 буџетских места, 

Математика ................................................................................... 30 буџетских места, 

Информатика ................................................................................ 30 буџетских места. 

Докторске академске студије  

Физика ............................................................................................. 5 буџетских места, 

Хемија ............................................................................................. 8 буџетских места, 

Биологија ........................................................................................ 6 буџетских места, 

Математика ....................................................................................... 2 буџетска места, 

Рачунарске науке ............................................................................. 2 буџетска места, 

Докторске школа Математике ........................................................ 4 буџетска места. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

На основу захтева продекана за наставу проф. др Александра Остојића бр. 01-

80/3 од 23. 1. 2020. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

XV-2. Утврђује се предлог висине школарине за самофинансирајуће студенте: 
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за основне акдемске студије ........................................................... 72.000,00 динара. 

за мастер академске студије: ........................................................... 96.000,00 динара. 

за докторске академске студије: ................................................... 120.000,00 динара. 

ПРЕДЛОГ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА СТРАНЕ СТУДЕНТЕ:  

за основне академске студије........................................... 2. 500 € по години студија 

за мастер академске студије ............................................. 3. 000 € по години студија 

за докторске академске студије ....................................... 3. 000 € по години студија 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XVI 

На основу захтева Института за хемију Факултета бр.01-80/9 од 24. 1. 

2020.године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XVI-1. Формира се Организациони одбор за организацију 57. Саветовања 

Српског хемијског друштва у следећем саставу: 

 

1. Др Срећко Трифуновић, редовни професор, председник организационог одбора 

2. Др Снежана Рајковић, ванредни професор 

3. Др Јована Богојески, доцент 

4. Др Андрија Ћирић, доцент 

5. Др Владимир Михаиловић, доцент 

6. Др Иван Јаковљевић, асистент 

7. Ненад Јоксимовић, истраживач сарадник 

8. Весна Миловановић, истраживач сарадник 

9. Душан Ћоћић, истраживач сарадник 

10. Снежана Радисављевић, истраживач сарадник 

11. Ангелина Петровић, истраживач приправник 

12. Милица Међедовић, истраживач приправник 

13. Марко Радовановић, истраживач приправник 

14. Игњат Филиповић, истраживач приправник 

15. Ђорђе Петровић, истраживач приправник 

16. Слађана Ђорђeвић, истраживач приправник 

XVII 

На основу захтева Факултета техничких наука у Чачку бр. 01-80/1 од 23. 1. 2020. 

године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVII-1.  Даје се сагласност Маји Лучић, асистенту, за ангажовање до 30% пуног 

радног времена, за извођење три часа вежби на предмету Дискретна математика у 

летњем семестру у школској 2019/20. години. 
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* * *  

На основу захтева Петра Станића, бр. 03-80/10 од 24.01.2020. године, а на основу 

члана 176 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

XVII-2. Одобрава се Петру Станићу, истраживачу-приправнику, плаћено 

одсуство у периоду од 6. 7 - 10. 7. 2020. године, због учешћа на конференцији 

ICOTRENDS-4 (4th International Congress on New Trends in Science, Engineering and 

Technology) која ће се одржати у Санкт Петерсбургу у Русији од 7. 7. до 9. 7. 2020. 

године. 

Одлука о плаћеном одсуству је један од неопходних докумената за добијање 

средстава о суфинансирању учешћа на међународним конференцијама при 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 

XVIII 

У оквиру ове тачке проф.др Милан Ковачевић, обавестио је чланове Наставно-

научног већа о уговору од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а тиче 

се финансирања избора у научно-истраживачка звања на Институту за Информационе 

технологије Универзитета у Крагујевцу, као и о томе да Природно-математички 

факултет још ову годину неће наплаћивати наведене изборе у звања. Такође је и Декан 

факултета обавестио чланове Већа да се очекује информација из Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја о финансирању материјалних трошкова. Даље је обавестио 

да ће се 30.01.2020. године одржати састанак у Регионалној привредној комори. На крају 

је проф. др Слађана Димитријевић истакла да је поднето Министарству просвете, науке 

и технолошког развоја предлог радне групе за образовање. 

* * *  

Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова и 31 минут. 

* * *  

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


