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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 90 

30. 1. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 30. 01. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 30  чланова већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  Милица 

Грбовић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић,  проф. др Невена 

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

др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, др 

Владимир  Марковић, проф. др Светлана Марковић, доц. др Милан Младеновић, проф. 

др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. 

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

Поповић, проф.др Владимир Ристић,  проф. др Светислав Савовић, проф. др Владица 

Симић,  проф. др Марија Станић, проф. др Милан Станковић, проф. др Ненад 

Стевановић, проф. др Бобан Стојановић,  проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко 

Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и проф. др Љиљана Павловић и 

проф. др Зоран Матовић тако да је укупан број чланова већа био 32. 

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

сопственој иницијативи: 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. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање ванредни 

професор у Институту за биологију и екологију 

3. Разматрање извештаја комисија за избор наставника у звање доцент у Институту 

за биологију и екологију. 

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

5. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за физику. 

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

Институту за биологију и екологију. 

7. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за хемију. 

8. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 

9. Разматрање извештаја о избору истраживача-сарадника у Институту за биологију 

и екологију. 
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10. Разматрање извештаја о избору истраживача-приправника у Институту за 

биологију и екологију. 

11. Разматрање извештаја Комисија за оцену и одбрану дoкторских дисертација у 

Институту за физику и Институту за математику и информатику. 

12. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за математику и информатику. 

13. Разматрање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за биологију и 

екологију. 

14. Формирање Организационог одбора за обележавање године Павла Савића. 

15. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

16. Разно. 

I 

Записник под бројем 910 са III седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 26. 12. 2018. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-90/15  од 25. 01. 

2019. године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета. 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

II-1. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор, за ужу научну област 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и 

екологију, Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

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

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Екологија (председник 

Комисије); датум избора у звање: 21. 10. 2016; 

2. др Слободан Јовановић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет 

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

средине; датум избора у звање: 30. 12. 2014; 

3. др Марина Топузовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака; датум избора у звање: 14. 12. 2016. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 

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

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-90/13  од 24.01.2019. године у 

саставу: др Бранислав Ранковић, редовни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Алгологија, микологија и 
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лихенологија (председник Комисије); др Јелена Вукојевић, редовни професор, 

Биолошки факултет, Универзитет у Београду, ужа научна област: Алгологија, 

микологија и лихенологија др Мирјана Стајић, редовни професор, Биолошки факултет, 

Универзитет у Београду, ужа научна област: Алгологија и микологија, као и сагласности 

Института за биологију и екологију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 24. 10. 

2018.  године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

III-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

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

Маријане Косанић, доцента, у звање доцент  за ужу научну област Алгологија и 

микологија у Институту за математику и информатику 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, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-90/11  од 24.01.2019. године у 

саставу: др Љиљана Чомић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Микробиологија (председник 

Комисије); др Јелена Кнежевић-Вукчевић, редовни професор, Биолошки факултет, 

Универзитет у Београду, ужа научна област: Биологија микроорганизама; др Зорица 

Стојановић-Радић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу, ужа научна област: Експериментална биологија и биотехнологија, 

као и сагласности Института за биологију и екологију Факултета, а по конкурсу 

расписаном дана 24. 10. 2018.  године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Олгице Стефановић, доцента, у звање доцент  за ужу научну област Микробиологија 

у Институту за математику и информатику Факултета, па се ставља на увид јавности 30 

дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

IV 

По захтеву Института за физику бр. 02-90/8 од 23.01.2019. године, а на основу 

члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 2 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 

Радијациона физика у Институту за физику Факултета. 
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По захтеву Института за физику бр. 02-90/7 од 23.01.2019. године, а на основу 

члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 2 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-2. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент  за ужу научну област 

Aтомска, молекулска и оптичка физика у Институту за физику Факултета. 

V 

На основу члана106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Братислав Маринковић, научни саветник, 

Институт за физику у Земуну, ужа научна област: Атомска, молекулска, хемијска и 

оптичка физика (председник Комисије); др Саша Симић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Електродинамика, физика плазме и астрофизика; др Виолета Петровић, ванредни 

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

област: Атомска, молекулска, и оптичка физика,, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/7 од 28. 01. 2019.  године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-1. Христина Делибашић, сарадник у настави, бира се у звање асистент са 

50% пуног радног времена за ужу научну област Атомска, молекулска и оптичка 

физика у Институту за физику Факултета, на три године.   

VI 

На основу захтева Института за биологију и екологију, хемију, бр.04-90/18 од 25. 

01. 2019. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Екологија, биогеографија 

и заштита животне средине, а у Институту за биологију и екологију, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Снежана Симић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

заштита животне средине (председник Комисије); 

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

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

заштита животне средине; 

3. Др Гордана Субаков-Симић, ванредни професор, Биолошки факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Алгологија и микологија. 
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VII 

 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-90/6 од 22. 01. 2019.  године, а на основу 

члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

VII-1. Покреће се поступак за избор др Едине Авдовић, доктора хемијских наука 

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 Евдине Авдовић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

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

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

Комисије); 

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

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

хемија; 

3. др Верица Јевтић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија. 

VIII 

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'', 

Универзитет у Београду, научна област: Биологија, ужа научна област: Хидробиологија, 

као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 

25/6 од 28. 01. 2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Тијана Величковић, истраживач-приправник, бира се у звање  истраживач-

сарадник за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију Факултета, 

на четири године. 

IX 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-90/16 од 25. 01. 2019.  године у саставу: др 

Милан Станковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

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

(председник Комисије).др Марина Топузовић, ванредни професор, Природно-
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математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Морфологија, 

фитохемија и систематика биљака, др Данијела Мишић, научни саветник, Институт за 

биолошка истраживања ,,Синиша Станковић“, Универзитет у Београду; научна област: 

Биологија, ужа научна област: Физиологија биљака, као и сагласности Института за 

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

донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Ненада Златића, истраживача-

приправника, у звање истраживач-сарадник, за научну област Биологија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

X 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-90/11 од 24. 01. 2019.  године у саставу: др 

Биљана Бојовић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; 

ужа научна област: Физиологија биљака (председник Комисије), др Сузана 

Живковић, виши научни сарадник, Институт за биолошка истраживања ,,Синиша 

Станковић“, Универзитет у Београду; научна област: Биологија, ужа научна област: 

Физиологија биљака, др Милан Станковић, 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, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Милице Кањевац, мастер биолога, у 

звање истраживач-приправник, за научну област Биологија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању 

од 30 дана. 

XI 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 02-90/9 од 23. 01. 

2019.  године у саставу: др Милован Матовић, редовни професор, Факултет 

медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Нуклеарна медицина 

(председник Комисије); др Оливера Цирај-Бјелац, редовни професор, 

Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, и научни саветник Института за 

нуклеарне науке, Винча;  ужа научна област: Нуклеарна техника; др Драгана Крстић, 

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

област: Радијациона физика, као и сагласности Института за физику,Наставно-научно 

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

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Биокинетички модел 90Y-DOTATOC у циљаној 

молекуларној радионуклидној терапији неуроендокриних тумора“, кандидата 

Марије Ж. Јеремић. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

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

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

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

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

одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

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

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

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету 

у Крагујевцу. 

*  *  *  

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 02-90/9 од 23. 01. 

2019.  године у саставу: др Миодраг Рашковић, редовни професор, Математички 

институт САНУ; ужа научна област: Алгебра и логика (председник Комисије); др 

Радосав Ђорђевић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика; др Ангелина Илић-Степић, научни 

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

Силвана Маринковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика; др Марија Боричић, доцент, 

Факултет организационих наука, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Математичке методе у менаџменту и информатици, као и сагласности Института за 

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

следећу 

О д л у к у 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Логике са метричким операторима“, кандидата Ненада 

Стојановића. 

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. 
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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. 

XII 

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, захтева Института за математику и информатику 

бр. 05-90/19 од 28. 01. 2019. године и Извештаја о провери на плагијаризам докторске 

дисертације Универзитета у Крагујевцу бр. 01-15/3 од 16. 01. 2019. године,  Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

дисертације под насловом „Усредњене квадратурне формуле са варијантама и 

примене“, кандидата Јелене Томановић (ментор докторске дисертације је др Миодраг 

Спалевић , редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду, ужа 

научна област Математика, Нумеричка анализа; УДК: 519.644(043.3)), у следећем 

саставу:  

1. др Марија Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама (председник Комисије); 

2. др Татјана Томовић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама;  

3. др Даворка Јандрлић, Машински факултет, Универзитет у Београду; ужа 

научна област: Математика. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

XIII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-90/10 од 24. 01. 

2019.  године у саставу: др Љиљана Чомић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Микробиологија (председник 

Комисије; предложени ментор); др Драгутин Ђукић, редовни професор у пензији, 

Агрономски факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Микробиологија; др Сунчица Коцић-Танацков, доцент, Технолошки факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Прехрамбено инжењерствo, као и 

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 
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„МИКРОБИОТА АУТОХТОНОГ ФЕРМЕНТИСАНОГ ПРОИЗВОДА СЈЕНИЧКА 

ОВЧИЈА СТЕЉА“ за израду докторске дисертације кандидату Тањи Жугић-

Петровић. 

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

Љиљана Чомић  . 

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. 

XIV 

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

Светислав Савовић, проф. др Љиљана Павловић и проф. др Срећко Трифуновић. Након 

ове дискусије а, на основу захтева Института за физику бр. 02-870/2 од 05. 12. 2019. и 

Института за хемију бр. 03-90/17 од 25. 01. 2019. године и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Формира се Организациони одбор за организацију прославе поводом 110 

година од рођења Павла Савића у следећем саставу: 

- др Ненад Филиповић, ректор Универзитета у Крагујевцу, 

- Радомир Николић, градоначелник Крагујевца, 

- др Мирослава Петровић-Торгашев, проректор Универзитета у Крагујевцу, 

- др Живадин Мицић, проректор Универзитета у Крагујевцу, 

- др Саво Трифуновић, проректор Универзитета у Крагујевцу, 

- др Слободан Милисављевић, проректор Универзитета у Крагујевцу, 

- др Срећко Трифуновић, декан ПМФ, Крагујевац, 

- др Милан Ковачевић, продекан ПМФ, Крагујевац, 

- др Драгослав Никезић, редовни професор, ПМФ, Крагујевац, 

- др Ненад Стевановић, ванредни професор, ПМФ, Крагујевац, 

- др Борис Фуртула, ванредни професор, ПМФ, Крагујевац, 

- др Славко Раденковић, ванредни професор, ПМФ, Крагујевац, 

- др Драгана Крстић, доцент, ПМФ, Крагујевац, 

- др Владимир Марковић, асистент, ПМФ, Крагујевац, 
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- др Биљана Миленковић, научни сарадник, ПМФ, Крагујевац, 

- др Јелена Стајић, научни сарадник, ПМФ, Крагујевац, 

- Слађана Ђорђевић, истраживач-приправник, ПМФ, Крагујевац, 

- Изудин Реџеповић, истраживач-приправник, ПМФ, Крагујевац, 

- др Недељко Манојловић, члан Градског већа за образовање,  

- др Миљан Бјелетић, члан Градског већа за културу,  

- др Јасмина Предојевић Симовић, помоћник градоначелника за одрживи и 

равномерни развој града и сарадњу са удружењима,  

- Бојан Павловић, начелник одељења за унутрашњу и међународну сарадњу и 

послове протокола. 

XV 

На основу захтева проф. др Зорице Бугарчић, бр. 03-90/4 од 22. 01. 2019. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-1. Одобрава се, проф.др Зорици Бугарчић, редовном професору у Институту 

за хемију Факултета, плаћено одсуство у периоду од 3. до 7. 6. 2019. године, ради учешћа 

на конференцији ICCST-14 (14th International Conference on the Chemistry of Selenium and 

Tellurium, Сардинија, Италија). 

Ова Одлука се доноси ради  конкурисања код Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за средства за суфинансирање учешћа истраживача на научним 

скуповима у иностранству. 

*  *  *  

На основу захтева др Вере Дивац, бр. 05-90/2 од 22. 01. 2019. године, Наставно-

научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-2. Одобрава се, др Вери Дивац, научном сараднику у Институту за хемију 

Факултета,  плаћено одсуство у периоду од 3. до 7. 6. 2019. године, ради учешћа на 

конференцији ICCST-14 (14th International Conference on the Chemistry of Selenium and 

Tellurium, Сардинија, Италија). 

Ова Одлука се доноси ради  конкурисања код Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за средства за суфинансирање учешћа истраживача на научним 

скуповима у иностранству. 

*  *  *  

На основу захтева др Ненада Јанковића, бр. 03-90/3 од 22. 01. 2019. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

XV-3. Одобрава се, др Ненаду Јанковићу, научном сараднику, у Институту за 

хему Факултета, плаћено одсуство у периоду од 3. до 7. 6. 2019. године, ради учешћа на 

конференцији ICCST-14 (14th International Conference on the Chemistry of Selenium and 

Tellurium, Сардинија, Италија). 

Ова Одлука се доноси ради  конкурисања код Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за средства за суфинансирање учешћа истраживача на научним 

скуповима у иностранству. 

На основу захтева проф. др Биљане Петровић, бр. 03-90/5 од 22. 01. 2019. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-4. Одобрава се, проф.др Биљани Петровић, ванредном професору у 

Институту за хемију Факултета, плаћено одсуство у периоду од 8. до 11. 5. 2019. године, 

ради учешћа на 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern 

European Countries, Targoviste, Romania. 

Ова Одлука се доноси ради  конкурисања код Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за средства за суфинансирање учешћа истраживача на научним 

скуповима у иностранству. 

*  *  *  

На основу захтева проф. др Зорана Ратковића, бр. 03-90/14 од 24. 01. 2019. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-5. Одобрава се проф. др Зорану Ратковићу, ванредном професору у 

Инстиутут за хемију Факултета,  плаћено одсуство у периоду од 8. до 11. 5. 2019. године, 

ради учешћа на 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern 

European Countries, Targoviste, Romania. 

Ова Одлука се доноси ради  конкурисања код Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за средства за суфинансирање учешћа истраживача на научним 

скуповима у иностранству. 

*  *  *  

На основу захтева  др Марине Костић, бр. 03-90/1 од 22. 01. 2019. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-6. Одобрава се, др Марини Костић, научном сараднику у Институту за хемију 

Факултета, плаћено одсуство у периоду од 30. 5. до 1. 6. 2019. године, ради учешћа на 

радионици WSeS-8 (Перуђа, Италија). 
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Ова Одлука се доноси ради  конкурисања код Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за за суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима у 

иностранству. 

*  *  *  

На захтев Факултета инжењерских наука у Крагујевцу бр. 01-1/226 од 21. 01. 

2019.  године и, а на основу члана 90  Закона о високом образовању и члана 176 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1. Даје се сагласност, следећим насзавницима и сарадницима Природно-

математичког факултета у Крагујевцу,  за рад у допунском радном односу до 30% пуног 

радног времена и то:  

 

 ПРЕДМЕТИ 

Др Мирјана Лазић, доцент Математика 1 и Математика 2 

Др Мирјана Павловић, доцент Математика 2 и Математика 3 

Др Марија Станић, редовни професор Математика 2, Математика 1 и Нумеричка 

анализа и дискретна математика 

Др Татјана Томовић, доцент Математика 1 и Нумеричка анализа и 

дискретна математика 

Др Милош Ивановић, ванредни професор Паралелни рачунарски системи, 

Рачунарске основе интернета 

Др Верица Јевтић, ванредни професор Хемија животне средине 

Ненад Стојановић, асистент Математика 1, Математика 2 и Нумеричка 

анализа и дискретна математика 

Александар Миленковић, асистент Математика 1, Математика 2 и 

Математика 3 

Милица Грбовић, асистент Математика 1 и Математика 2 

 

XVII 

Под тачком разно није било никакве дискусије. 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 35 минута. 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


