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К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са XXVI седнице Наставно-научног већа Природно-математичког   факултета у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 28.12.2016. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовалo је 29 чланова већа и то: др Снежана Бранковић, мр Љиљана Вукићевић-
Ђорђевић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Милош 
Ђуран, проф. др Иван Живић, др Марија Живковић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. 
др Драгица Кнежевић, др Драгана Крстић, др Владимир Марковић, проф. др Светлана 
Марковић, др Светлана Милошевић-Златановић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др 
Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф. 
др Биљана Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Мирослава Петровић-
Торгашев, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др 
Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, Ненад 
Стојановић, проф.др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др 
Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници je приступила и проф. др Зорица Бугарчић тако 
да је укупан број чланова већа био 30. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл.правник, Управник 
Института за физику проф.др Милан Ковачевић и Далиборка Јовановић, економиста 

Седницом Наставно-научног већа је председавао 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. Информације о раду редовних професора Факултета. 
3. Покретање поступака за избор наставника у звање ванредни професор у 

Инситуту за физику.   
4. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у 

Институту за физику.     
5. Разматрање извештаја комисија за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за физику. 
6. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент у Институту за 

биологију и екологију. 
7. Разматрање извештаја комисије за избор сарадника у настави у Институту за 

физику. 
8. Доношење одлуке о избору истраживача-приправника у Институту за хемију. 
9. Разматрање извештаја комисијeза избор истраживача-приправника у Институту 

за физику. 
10. Утврђивање предлога одлука о прихватању извештаја комисија за оцену и 

одбрану докторских дисертација у Институту биологију и екологију и 
Институту за хемију. 



11. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске дисертацијеу 
Институту  за биологију и екологију.    

12. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја комисије за оцену научне 
заснованости теме за израду докторске дисертације у Институту за хемију. 

13. Разматрање извештаја комисије за оцену научне засновности теме и 
испуњености услова кандидата у Институту биологију и екологију иИнституту 
за хемију. 

14. Разматрање иницијативе за акредитацију заједничког студијског програма ОАС 
Психологија. 

15. Разматрање мањих измена студијског програма ОАС Физика. 
16. Захтеви упућени ННВ-у.   
17. Разно. 

 
I 

 
Записник  под  бројем 1110 са XXV седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 14.12.2016. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

На основу дописа бр.  01-1220/2 од. 22.12.2016. године, бр. 01-1220/3 од 
22.12.2016. године,  бр.  01-1220/15 од. 27.12.2016. године, бр.   01-1220/16 од. 
28.12.2016. године, бр.   02-1220/17 од. 28.12.2016. године, као и члана 2 став 7, 8 и 9 
Правилника начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 

 
О д л у к у 

 
II-1.Усвајају се Информације о раду редовних професора Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и то: 
 
1. проф. др Љиљане Чомић, 
2. проф. др Срећка Трифуновића, 
3. проф. др Мирославе Петровић-Торгашев, 
4. проф. др Зорице Бугарчић, 
5. проф. др Владимира Ристића, 
6. проф. др Драгослава Никезића. 

 
Саставни део ове одлуке су Информације о раду из става 1 ове Одлуке и налазе 

се у прилогу. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 
 

III 
 
На захтев Института за физку бр. 02-1070/1 од 24.11.2016. године, а на основу 

члана 126 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 Статута Факултета, Наставно-
научно веће Факултета 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 наставника у звање ванредни професор за 
ужу научну област:Атомска, молекулска и оптичка физикау Институту за физику. 
 

IV 
 
На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу бр.02-1220/14 од 27.12.2016. године у саставу: др Драгослав Никезић 
(председник комисије), редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика; др Оливера Цирај 
Бјелац, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, научни саветнику 
Институту за нуклеарне науке „Винча“, ужа научна област Нуклеарна техника; др 
Светислав Савовић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Субатомска физика, као и сагласности 
Института за физику, а по конкурсу расписаном дана 30.11.2016. године у листу 
„Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 
Драгане Крстић, доцента, у звање доцент за ужу научну област Радијациона физика 
у Институту за физику Факултета па се ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 
 

V 
 

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. 02-1220/1  од 21.12.2016. 
године у саставу: др Иван Живић (председник комисије), редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физика 
кондензоване материје; др Милан Пантић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област  Физика кондензоване 
материје; др Мирољуб Дугић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Квантна физика; др Драгица Кнежевић, 
ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област Физика кондензоване материје; др Драган Тодоровић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Физика кондензоване материје, као и сагласности Института за физику, а по конкурсу 
расписаном дана  30.11.2016.године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Милоша Адамовића, мастер физичара, у звање 



асистент за ужу научну област Физика кондензоване материје у Институту за 
физику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-
информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 
VI 

 
На захтев Института за биологију и екологију бр.04-1220/9 од 26.12.2016. 

године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

VI-1. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 
објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну 
област Зоологија у Институту за биологију и екологију. 

 
VII 

 
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. 02-1220/6 од 26.12.2016. 
године у саставу: др Виолета Петровић (председник комисије), доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, 
молекулска и оптичка физика; др Братислав Маринковић, научни сарадник Инситутa за 
физику у Земуну, ужа научна област: Атомска, молекулска, хемијска и оптичка физика; 
др Татјана Миладиновић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област Физика, ужа научна област Атомска, 
молекулска и оптичка физика, као и сагласности Института за физику, а по конкурсу 
расписаном дана 30.11.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Христине Делибашић, дипломираног 
физичара, у звање сарадник у настави  са 30% пуног радног времена за ужу научну 
област Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за физику Факултета и 
ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 
Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 
 

VIII 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Милан Јоксовић (председник 
комисије), ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; др Зорица Петровић, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Органска хемија; др Зоран Марковић, редовни професор Државног 
универзитета у Новом Пазару, ужа научна област: Органска хемија, као и извештаја 
руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр.  25/65 од 
20.12.2016.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 



О д л у к у 
 

VIII-1. Катарина Јаковљевић, мастер хемичар, бира се у звање истраживач-
приправник за научну област Хемија (ужа научна област Органска хемија) у 
Институту за хемију Факултета, на три године. 
 

IX  

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.02-1220/5 oд 26.12.2016. године у саставу: др 
Драгослав Никезић (председник комисије), редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика; др 
Мићо Митровић, редовни професор Физичког факултета у Београду, ужа научна 
област: Физика кондензованог стања материје; др Ненад Стевановић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област: Радијациона физика, као и сагласности Института за физику, Наставно-научно 
веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Александра Марковића, мастер 
физичара, у звање истраживач-приправник за научну област Физика и доставља 
техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 
у трајању од 30 дана. 

 
X 

 
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 
Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Неорганска хемија (председник 
комисије);  
др Биљана Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Зоран Шапоњић, 
научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“  у Београду,  ужа научна 
област Наноматеријали, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе 
и продекана за наставу Факултета бр. 25/66 од 23.12.2016.године, Наставно-научно 
веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом:„Испитивање примене 
неорганских супстрата на бази нанокристала TiO2 за детекцију и квантификацију 
малих молекула   SALDI TOF масеном спектрометријом“, кандидата Иве Поповић и 
констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих 
примедби. 



Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 
библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 
48 Став 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 

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

комисије Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др 
Бранка Огњановић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија; др Весна Полексић, редовни професор Пољопривредног 
факултета Универзитета у Београду; ужа научна област: Примењена зоологија и 
рибарство (председник комисије); др Биљана Дојчиновић, виши научни сарадник 
Института за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду; ужа научна 
област: Хемија животне средине, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 
службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/67од 23.12.2016.године, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
X-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом:„Просторни мониторинг 
тешких метала копнених вода Србије на основу биоакумулације у рибама“, 
кандидата Александре Милошковић и констатује да у року од 30 дана од дана 
стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 
библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 
48 Став 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 
 

XI 
 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и 
захтева Института за биологију и екологију бр. 04-1220/8 од 26.12.2016. године,  
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XI-1.Утврђује се предлог чланова комисије  за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом: „In vitro ефекти неуропептида Y на миграторни 
потенцијал и оксидативни статус ћелија хуманог хориокарцинома“,кандидата 
Милоша Матића (ментор докторске дисертације је др Бранка Огњановић, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област: Физиологија животиња и молекуларна биологија.; шифра УДК: 57 / 591.1 / 
577.2 – Биологија/Физиологија животиња и молекуларна биологија), у следећем 
саставу: 
 



1. др Андраш Штајн (председник комисије); редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцуу пензији; ужа научна 
област: Физиологија животиња; 

2. др Зорица Саичић, научни саветник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“, научна област Биологија, ужа научна област 
Физиологија; 

3. др Светлана Ивановић-Матић, научни саветник Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“, научна област: Биологија, ужа научна 
област Молекуларна биологија. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљу процедуру. 
 

XII 
 

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

Правилника опријави, изради и одбрани докторске  дисертације, односно докторског 
уметничког пројекта и Извештаја стручне  комисије Природно -математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Зоран Д. Матовић, редовни 
професор (предложени ментор) Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Срећко Трифуновић, редовни 
професор  (председник комисије) Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Бранка Огњановић, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; др Бранимир 
Јованчићевић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, 
научна област Органска геохемија, хемија животне средине; др Матија Златар, научни 
сарадник Института за хемију, технологију и металургију  Универзитета у Београду,  
научна област хемија, ужа научна област Неорганска хемија, као и извештаја 
руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 
25/68 од 23.12.2016.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 
 

О д л у к у 
 

XII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под 
насловом:„Хелатационе особине лиганада ЕДТА-типа у односу на бакар(II)-могућа 
примена код неуротоксичних поремећаја“ и испуњености услова кандидата Марине 
Ћендић и констатује да у року од 15 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 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности. 
 

XIII 
 

На основу члана 48 став 5,6 и 7 Статута Факултета,члана 9 став 1 и 2 
Правилника о пријави, изради и одбрани докторске  дисертације, односно докторског 



уметничког пројекта и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу бр. 04-1220/10 од 26.12.2016. године у саставу: др Марина 
Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, фитохемија и систематика биљака 
(предложени ментор);др Гордана Гајић (председник комисије), научни сарадник 
Института „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, научна област Екологија 
биљака; др Милан Станковић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, систематика и 
филогенија биљака, 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 за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под 
насловом „Алелопатски потенцијал изабраних инвазивних врста биљака из различитих 
екосистема Србије“ за израду докторске дисертације кандидату Филипу Грбовићу. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф.др. 
Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а увези 
са чланом 46 став 6 Статута Универзитета, 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. 
 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. 
 

На основу члана 48 став 5,6 и 7 Статута Факултета,члана 9 став 1  2  
Правилника о пријави, изради и одбрани докторске  дисертације, односно докторског 
уметничког пројектаи Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу бр. 03-1220/12 од 26.12.2016. године у саставу: др Зорица 
Петровић (предложени ментор), редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Зоран Марковић 
(председник комисије), редовни професор Департмана за хемијско-технолошке науке 
Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Органска хемија; др 
Недељко Манојловић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска анализа; др Марко Живановић, научни 
сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  научна 
област: Биологија; др Владимир Петровић, научни сарадник Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу,  научна област Хемија, ужа научна област: 
Органска хемија, као и сагласности Института за хемију,   Наставно-научно веће 
Факултета  је једногласно донело следећу 

 



О д л у к у 
 

XIII-2. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под 
насловом „Испитивање антиоксидативне и прооксидативне активности одабраних 
једињења фенолног типа“за израду докторске дисертације кандидату Јелени Ђоровић. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф.др. 
Зорица Петровић, редовни професорПриродно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а увези 
са чланом 46 став 6 Статута Универзитета, 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. 
 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 
 

Након кратке презентације проф.др Дарка Хинића, а на основу члана 156 
Статута Факултета и захтева Колегијума Факултета бр. 01-1220/11 од 
26.12.2016.године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

XIV-1. Подржава се иницијатива о формирању заједничког програма основних 
академских студија Психологија Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу са Филолошко-уметничким факултетом Универзитета у Крагујевцу и 
Факултетом медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљу процедуру. 
 

XV 
 

На основу захтева Института за физику бр. 02-1220/7 од 26.12.2016. године и 
члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу  

О д л у к у 
 

XV-1.Усвајају се мање измене студијског програма основних академских студија 
Физике, које подразумевају следеће корекције: 

- код предмета Ф120 Атомска физика, VII семестар,  са бројем часова 4+4 и 9 
ЕСПБ коригован је број часова на 4+2, 7 ЕСПБ; 

- додат је нови предмет: Ф136 Практикум из атомске физике, VII семестар, са 
бројем часова 0+3 и 2 ЕСПБ; 



- код предмета Ф125 Субатомска физика, VIII семестар, са бројем часова 4+4 и 9 
ЕСПБ, коригован је број часова на 4+2 и 7 ЕСПБ; 

- додат је нови предмет са шифром Ф137 Практикум из субатомске физике, VIII 
семестар, са бројем часова 0+3 и 2 ЕСПБ. 
 

У прилогу ове долуке налазе се табеле које се односе на спецификацију предмета на 
студијском програму ОАС Физика, као и студијски програм ОАС Физика са унетим 
изменама. 

 
XVI 

 
На основу захтева Факултета oрганизационих наука Универзитета у Београду 

бр.01-1220/4 од 26.12.2016.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 

 
XVI-1.Даје се сагласност др Ненаду  Стефановићу, доценту у Институту за 

математику и информатику, за рад у допунском радном односу до 30% пуног радног 
времена на Факултету oрганизационих наука Универзитета у Београду, за извођење 
наставе на докторским академским студијама Информациони системи и квантитативни 
менаџмент на предметима Моделирање пословних процеса у електронском пословању – 
одабрана поглавља (укупни фонд -20 часова по семестру) и Пословна интелигенција у 
електронском пословању (7 часова предавања по семестру) у летњем семестру школске 
2016/17. године. 

XVII 
 

На основу дописа главног и одговорног уредника часописа Kragujevac Journal of 
Mathematics бр. 05-1220/13 од 26.12.2016. године, а на основу члана 156 Статута 
Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XVI-1. Одређује се за придруженог едитора (Associate Editor) часописа 

Kragujevac Journal of Mathematics др Татјана Алексић Ламперт, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу.  

 
XVI-2. Одређује се за члана редакције  (Editorial Board) часописа Kragujevac 

Journal of Mathematics Hari Mohan Srivastava, Professor Emeritus, Department of 
Mathematics and Statistics, University of Victoria, Canada.  
 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 50  минута. 
 

 
З А П И С Н И Ч А Р 

 
Далиборка  Јовановић, економиста 

ДЕКАН 
 

Проф. дрСрећко Трифуновић 
 


