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К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са XXXIV седнице Наставно-научног већа  Природно-математичког факултета 

у текућем мандатном периоду, одржане дана 17.05.2017. 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, проф. др Зорица 

Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Иван Дамљановић, доц. др Слађана 

Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван 

Живић, доц. др Милош Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица 

Кнежевић, доц. др Драгана Крстић,  др Владимир Марковић, доц. др Светлана 

Милошевић-Златановић,  проф. др Драгослав Никезић,  проф. др Александар Остојић, 

проф. др Љиљана Павловић, проф. др Биљана Петровић,  проф. др Мирослава 

Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. 

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

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

Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Са нешто дужим закашњењем седници је приступила проф. др Светлана 

Марковић, тако да је укупни број присутних био 30 чланова. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  проф. др 

Милан Ковачевић, Управник Института за физику, доц. др Милан Станковић, 

Управник Института за биологију и екологију , доц.др Драган Тодоровић и Далиборка  

Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа председавао је Декан, проф. др Срећко 

Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи   

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање предлога одлуке о избору наставника у звање ванредни професор у 

Институту за физику. 

3. Разматрање извештаја Комисије за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за биологију и екологију. 

4. Разматрање извештаја Комисија за избор наставника у звање доцент у 

Институту за хемију. 

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

6. Одређивање чланова комисије за избор асистента у Институту за физику. 

7. Утврђивање предлога одлуке о избору вишег научног сарадника у Институту за 

хемију. 



8. Утврђивање предлога одлука о избору научних сарадника у Институту за 

физику, Институту за биологију и екологију и Институту за хемију. 

9. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију. 

10. Доношење одлука о ибору избор истраживача-приправника у Институту за 

биологију и екологију.   

11. Утврђивање предлога одлуке о прихватању извештаја Комисије за оцену и 

одбрану докторске дисертације у Институту за биологију и екологију.  

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

испуњености услова кандидата у Институту за биологију и екологију.  

13. Захтеви. 

14. Разно. 

I 

Записник под бројем 310 са XXXIII седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 26.04.2017. године, једногласно је усвојен. 

II 

 У оквиру ове тачке поведена је шира дискусија у којој су учествовали: доц.др 

Драган Тодоровић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Милан Ковачевић, проф. др 

Владимир Ристић. После ове дискусије а, на основу члана  93 и 94 Статута Факултета и 

извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др 

Братислав Маринковић (председник комисије), научни саветник Института за физику у 

Београду, ужа научна област Атомска, молекулска, хемијска и оптичка физика; др 

Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област Атомска, молекулска и оптичка физика; др Милан 

Ковачевић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика, као и дописа 

Универзитета бр. IV-01-222/10 од 05.05.2017. године, констатујући да у року од 30 дана 

док је био на увиду јавности није било приговора, Наставно-научно веће је донело 

следећу 

О д л у к у 

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

Виолета Петровић, доцент, изабере у звање ванредни професор за ужу научну област 

Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за физику Факултета,  на пет 

година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 Одлука је донета већином гласова „ЗА“ и једним уздржаним гласом. 

III 

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

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр.04-340/4 од 11.05.2016. године у саставу: др Славиша 

Стаменковић,  редовни  професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Нишу, ужа научна област: Заштита животне средине; др Бранислав Ранковић, редовни 



професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област: Алгологија и микологија, (председник Комисије); др Момир Пауновић, научни 

саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у 

Београду, научна област Биологија, ужа научна област Хидробиологија; др Гордана 

Субаков-Симић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, 

ужа научна област: Алгологија и микологија; др Слободан Јовановић, ванредни 

професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: 

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

биологију и екологију, а по конкурсу расписаном дана 22.03.2017. 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 

Снежане Симић, ванредног професора, у звање ванредни професор за ужу научну 

област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за 

биологију и екологију Факултета па се ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

IV 

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

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 03-340/11  од 16.05.2017. године у саставу: др Иван Гутман, професор 

емеритус Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Физичка хемија (председник Комисије); др Светлана 

Марковић,  редовни  професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија; др Јасмина Димитрић-Марковић 

редовни професор Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, ужа научна 

област Физичка хемија-спектрохемија, као и сагласности Института за хемију, а по 

конкурсу расписаном дана 12.04.2017. 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 

Славка Раденковића, доцентa, у звање доцент за ужу научну област Физичка хемија 

у Институту за  хемију Факултета па се ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

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

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 03-340/9  од 15.05.2017. године у саставу: др Милош И. 

Ђуран,  редовни  професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, дописни члан САНУ, ужа научна област Неорганска хемија (председник 

Комисије); др Живадин Д. Бугарчић, редовни  професор Природно-математичког 

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

Катарина Анђелковић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област Неорганска хемија; др Зоран Д. Матовић, редовни 



професор Природно-математичког факултета Универзитета Крагујевцу, ужа научна 

област Неорганска хемија; др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 

хемија, као и сагласности Института за хемију, а по конкурсу расписаном дана 

29.03.2017. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

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

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

Биљане Глишић у звање доцент за ужу научну област Неорганска хемија  у 

Институту за  хемију Факултета па се ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

V 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Зоран Матовић, редовни професор 

Природно-математичкog факултетa Универзитетa у Крагујевцу, ужа научна област: 

Неорганска хемија (председник комисије); др Срећко Трифуновић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Неорганска хемија; др Бранимир Јованчићевић, редовни професор Хемијског 

факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Примењена хемија, као и 

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

25/26 од 04.05.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

V-1. Марина Ћендић, истраживач-сарадник, бира се у звање асистент за ужу 

научну област Неорганска хемија у Институту за хемију, на три године.   

VI 

На захтев Института за физику бр. 02-310/2 од 19.04.2017. године, Одлуке 

ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и члана 97 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 Атомска, молекуска и 

оптичка физика у Институту за физику Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Милан Ковачевић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекуска и оптичка 

физика, избор у звање: 23.01.2014. године (председник Комисије); 



2. др Бранко Дрљача, ванредни професор Природно-математичког факултета у 

Косовској Митровици Универзитета у Приштини, ужа научна област: Теоријска 

физика, избор у звање: 24.11.2016. године; 

3. др Мирко Радуловић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекуска и оптичка физика, избор у 

звање: 04.07.2013. године. 

VII 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Зорица Бугарчић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Органска хемија (председник Комисије); др Мира Бјелаковић, научни саветник 

Института за хемију, технологију и металургију Универзитете у Београду, ужа научна 

област Органска хемија; др Милан Јоксовић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска 

хемија; др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Тања 

Солдатовић, ванредни професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна 

област Хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр. 25/30 од 15.05.2017. године, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Биљана Шмит изабере у научно 

звање виши научни сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију 

Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

VIII 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Таско Грозданов, редовни професор 

Института за физику Универзитета у Београду, ужа научна обаст: Атомска, молекулска 

и оптичка физика; др Иван Живић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физика кондензоване 

материје; др Мирољуб Дугић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Квантна физика (председник Комисије), 

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

бр. 25/27 од 04.05.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Момир Арсенијевић изабере у 

научно звање научни сарадник за научну област Физика у Институту за физику 

Факултета, на пет година. 



Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

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

Петровић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Милица 

Стојковић-Пиперац, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, 

ужа научна област Екологија и заштита животне средине као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/28 од 04.05.2017. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-2. Утврђује се предлог одлуке да се др Александра Милошковић изабере 

у научно звање научни сарадник за научну област Билогија у Институту за биологију 

и екологију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Зоран Д. Матовић, редовни професор 

(ментор) Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Неорганска хемија; др Срећко Трифуновић, редовни професор (ментор) 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Неорганска хемија; др Матија Златар, виши научни сарадник Института за хемију, 

технологију и металургију у Београду, научна област Хемија,  као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/31 од 

15.05.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-3. Утврђује се предлог одлуке да се др Емина Мркалић изабере у научно 

звање научни сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, на 

пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

IX 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Зоран Ратковић, доцент (председник 

комисије) Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област: Органска  хемија; др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска  

хемија; др Веселин Маслак, ванредни професор Хемијског факултета Универзитета у 



Београду, ужа научна област: Органска  хемија,  као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/32 од 15.05.2017. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Јована М. Мушкиња, истраживач-сарадник, бира се у звање истраживач-

сарадник за научну област Хемија, на три године. 

X 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Генетика и еволуција (председник Комисије); др Снежана Марковић, 

доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; др Гордана Јоксић, 

научни саветник Института за нуклеарна истраживања „Винча“ у Београду, ужа начна 

област: Генетичка токсикологија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/33 од 15.05.2017. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Јована Тубић, мастер биолог, бира се у звање  истраживач-приправник за 

научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, на три године. 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета  у  Крагујевцу, 

ужа научна област: Генетика и еволуција (председник Комисије); др Милан Станковић, 

доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област: Морфологија, систематика и филогенија биљака; др Гордана Јоксић, научни 

саветник Института за нуклеарна истраживања „Винча“ у Београду, ужа начна област: 

Генетичка токсикологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр. 25/34 од 15.05.2017. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-2. Александра Марковић, мастер биолог бира се у звање  истраживач-

приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, на три 

године. 

XI 

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 

Иво Караман (председник комисије), редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Зоологија; др Драга Граора, 

ванредни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, ужа научна 



област: Ентомологија и пољопривредна зоологија; др Тања Тракић, научни сарадник 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област 

Биологија  као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана 

за наставу Факултета бр. 25/29 од 08.05.2017. године, Наставно- научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Фаунистичка и 

екотоксиколошка студија Lumbricidae (Annelida: Oligochaeta) централне Србије“ 

кандидата Јоване Секулић 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. 

XII 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр.  04-340/5 од 

11.05.2017.  

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

донело следећу 

О д л у к у 

XII-1. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова Комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под 

називом „Утицај исхране на животни циклус и морфолошку варијабилност Plodia 

interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae)“ и испуњености услова кандидата Филипа 

Вукајловића и предложеног ментора за израду докторске дисертације под наведеним 

насловом, у следећем саставу: 

1. др Снежана Пешић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине (предложени ментор); 

2. др Слободан Макаров, редовни професор Биолошког факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Биологија развића животиња; 

3. др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита жвотне средине (председник Комисије); 

4. др Снежана Танасковић, ванредни професор Агрономског факултета у Чачку 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Заштита биља; 

5. др Ана Митровски-Богдановић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Зоологија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 



XIII 

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

Срећко Трифуновић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Марија Станић, доц. др 

Светлана Милошевић-Златановић, проф. др Марина Топузовић, др Владимир 

Марковић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Александар Остојић, проф. др Бобан 

Стојановић и Небојша Ђусић, дипл.прав. Након ове дискусије, а на захтев Високе 

техничке школе струковних студија у Крагујевцу бр. 01-501 од 09.05.2017. године, а  на  

основу   члана 75. Закона о високом образовању, члана 156. Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета  је са 17 гласова „ЗА“ И 2 „УЗДРЖАНА“ гласа 

донело следећу 

О д л у к у 

XIII-1. Даје се сагласност др Виолети М. Петровић,  доценту, за рад у 

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

струковних студија у Крагујевцу на извођењу наставе из предмета Вештачка 

интелигенција са фондом часова недељно  3+2  у зимском семестру и укупним 

оптерећењем од 2 часа наставе на годишњем нивоу, за школску 2017/18. годину. 

Укупно оптерећење др Виолете М. Петровић на свим студијским програмима 

Природно-математичког факултеа Универзитета у Крагујвцу износи 8,986 часова. 

Напомена: Ова сагласност се не сме користити у сврху акредитације. 

На захтев Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу бр. 01-502 

од 09.05.2017. године, а на основу члана 75. Закона о високом, члана 156 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIII-2. Даје се сагласност др Владимиру М. Марковићу, асистенту, за рад у 

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

струковних студија у Крагујевцу на извођењу наставе  из предмета Увод у 

програмирање са фондом од 8 часова вежби недељно у зимском семестру и Објективно 

оријентисано програмирање, са фондом од 8 часова вежби недељно у летњем семестру, 

за школску 2017/18. годину.  

Укупно оптерећење др Владимира М. Марковића на свим студијским 

програмима Природно-математичког факултеа Универзитета у Крагујвцу износи 8,5 

часова. 

Напомена: Ова сагласност се не сме користити у сврху акредитације. 

На захтев Института за физику Факултета бр. 02-340/1 од 03.05.2017. године, а 

на основу члана 156 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно 

је донело следећу 

О д л у к у 

XIII-3. Даје се сагласност др Драгани Крстић,  доценту у Институту за физику 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за учешће на 

конференцији „The International Conference on Monte Carlo Techniques for Medical 

Applications (MCMA 2017)“, која се одржава у Напуљу (Италија) од 15.10.2017. дo 

18.10.2017. године. 



Сви трошкови ће бити покривени са пројеката бр. 171021 и 43011 Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. 

На захтев Института за хемију Факултета бр. 03-340/6, 03-340/7, 03-340/8 од 

15.05.2017. године и 03-340/13 од 16.05.2017. године, а на основу члана 156 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIII-4. Даје се сагласност за учешће на Првом сипозијуму молекулске 

медицинске хемије (1st Molecules Medicinal Chemistry Symposium), од 6. до  8. 

септембра у Барселони (Шпанија) следећим истраживачима Факултета: 

 

- др Анки Пејовић, научном сараднику, 

- Милени Вукић, истраживачу-приправнику,  

- Јовани Јовановић, истраживачу-приправнику, 

- Александри Минић, истраживачу–приправнику и  

- Катарини Јаковљевић, истраживачу-приправнику, 

- Душану Ћоћићу, истраживачу-приправнику 

  

Сагласност се издаје за потребе конкурисања код Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја за средства за суфинансирање учешћа истраживача на научним 

скуповима у иностранству. 

На захтев Института за математику и информатику Факултета бр. 05-340/12 од 

16.05.2017. године, а на основу члана 156 Статута Факултета,  Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIII-5. Др Дејан Бојовић, ванредни професор и др Сузана Алексић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бирају се за 

придружене уреднике (Associate Editors)  часописа Kragujevac Journal of Mathematics. 

XIV 

У оквиру ове тачке Декан Факултета обавестио је чланове Наставно-научног 

већа да ће се 18.05.2017. године у Свечаној сали Природно-математичког факултета, са 

почетком у 11 часова, одржати свечана манифестација под називом „Трагом Милутина 

Миланковића“. Такође је обавестио чланове Наставно-научног већа да ће се 20.05.2017. 

године са почетком у 17 часова у холу Института за физику одржати „Ноћ музеја“, а 

25.05.2017. године у Фискултурној сали Природно-математичког факултета биће 

постављен Планетаријум. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 45 минута. 

 
 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка  Јовановић, економиста 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 
 


