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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 790 

7. 11. 2018. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са I конститутивне седнице Наставно-научног већа Природно-математичког 

факултета у текућем мандатном периоду, одржане дана 7. 11. 2018. године, са почетком 

у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 29 чланова већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  Милица 

Грбовић, др Иван Дамљановић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб 

Дугић, проф. др Невена Ђукић,  проф. др Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, 

Драгана Јаковљевић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др 

Милан Ковачевић, др Владимир Марковић, проф. др Светлана Марковић, др Милан 

Младеновић,  проф. др Зоран Матовић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка 

Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Зорица Петровић,  проф. др 

Светислав Савовић, проф. др Владица Симић, проф. др Марија Станић, 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 Владимир Ристић, 

проф. др Љиљана Павловић и проф. др Бранислав Поповић  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. Верификација мандата чланова Наставно-научног већа у новом мандатном 

периоду. 

2. Усвајање записника са претходне седнице. 

3. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за хемију. 

4. Разматрање извештаја комисија за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за хемију и Институту за биологију и екологију. 

5. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање доцент у Институту за 

хемију. 

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

за хемију и Институту за физику. 

7. Утврђивање предлога чланова Комисија за избор наставника у звање доцент у 

Институту за биологију и екологију. 
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8. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за математику и информатику. 

9. Разматрање извештаја Комисијa за избор сарадника у звање сарадник у настави у 

Институту за математику и информатику. 

10. Утврђивање предлога одлуке о избору научног сарадника у Институту за хемију. 

11. Разматрање извештаја о избору истраживача-сарадника у Институту за 

математику и информатику. 

12. Покретање поступaка за избор истраживача-приправника у Институту за хемију. 

13. Утврђивање предлога одлука о прихватању Извештаја Комисија за оцену научне 

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложених ментора у Институту за хемију. 

14. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за физику. 

15. Разматрање извештаја Комисија   за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за хемију. 

16. Преиначење одлуке Наставно-научног већа број 60/VII-1 од 17. 1. 2018. године. 

17. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

18. Разно. 

I 

Имајући у виду чињеницу да је претходни мандатни период Наставно-научног 

већа Факултета истекао 28.10.2018. године, као и да нови мандатни период отпочиње 

даном конституисања, односно 07.11.2018. године, то се приступило верификацији 

мандата новоизабраних чланова Наставно-научног већа које су изабрали Институти и 

Катедра општеобразовних предмета, као наставне организационе јединице Факултета. 

Сходно члану 175 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

I-1. Верификују се мандати и образује Наставно-научно веће Природно-

математичког факултета почев од 07.11.2018. године у следећем саставу: 

1.  мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, предавач 

2. Милица Грбовић, асистент 

3. др Иван Дамљановић, асистент 

4. др Слађана Димитријевић, доцент  

5. др Мирољуб Дугић, редовни професор 

6. др Невена Ђукић, ванредни професор 

7. др Иван Живић, редовни професор 

8. др Милош Ивановић, ванредни професор 

9. др Драгана Јаковљевић, асистент 

10. др Љубинка Јоксовић, ванредни професор 

11. др Милан Јоксовић, редовни професор 

12. др Милан Ковачевић ванредни професор 

13. др Владимир Марковић, асистент 

14. др Светлана Марковић, редовни професор 

15. др Милан Младеновић, доцент 
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16. др Зоран Матовић, редовни професор 

17. др Драгослав Никезић, редовни професор 

18. др Бранка Огњановић, редовни професор 

19. др Александар Остојић, ванредни професор 

20. др Љиљана Павловић, редовни професор 

21. др Зорица Петровић, редовни професор 

22. др Мирослава Петровић Торгашев, редовни професор 

23. др Бранислав Поповић, ванредни професор 

24. др Владимир Ристић, редовни професор 

25. др Светислав Савовић, редовни професор 

26. др Владица Симић, редовни професор 

27. др Марија Станић, редовни професор 

28. др Милан Станковић, доцент 

29. др Ненад Стевановић, ванредни професор 

30. др Бобан Стојановић, ванредни професор 

31. др Марина Топузовић, ванредни професор 

32. др Срећко Трифуновић, редовни професор 

33. др Љиљана Чомић, редовни професор 

II 

Записник под бројем са XLXXIII седнице Наставно-научног већа у претходном 

мандатном периоду, одржане дана 24.10.2018. године, једногласно је усвојен. 

III 

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

математичког факултета у саставу: др Срећко Р. Трифуновић, редовни професор, 

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

Неорганска хемија (председник Комисије); др Зоран Д. Матовић, редовни професор, 

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

Неорганска хемија; др Тибор Ј. Сабо, редовни професор, Хемијски факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Општа и неорганска хемија, као и дописа 

Универзитета бр. IV-01-657/6 од 06.11.2018. 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 

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

Верица Јевтић, доцент, изабере у звање ванредни професор, за ужу научну област 

Неорганска хемија у Институту за  хемију, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

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. 03-790/7  од 31.10.2018. године у 

саставу: др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији, Природно-математички 
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факултет, Универзитет у Крагујевцу, Дописни члан САНУ; ужа научна област: 

Неорганска хемија (председник комисије); др Катарина Анђелковић, редовни 

професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Неорганска 

хемија; др Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија, као и сагласности 

Института за (математику и информатику; биологију и екологију, хемију, физику) 

Факултета, а по конкурсу расписаном дана 26.09.2018. 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 

Снежане Рајковић, ванредног професора у звање ванредни професор 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. 

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. 03-790/7  од 31.10.2018. године у 

саставу: др Александра Кораћ, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Биологија ћелије и ткива  (председник Комисије); др 

Весна Коко, редовни професор у пензији, Биолошки факултет, Универзитет у Београду; 

ужа научна област: Биологија ћелије и ткива, и научни саветник Института за 

медицинска истраживања Универзитета у Београду; др Мирела Будеч, научни 

саветник, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду; ужа научна 

област: Неуроендокринологија, а по конкурсу расписаном дана 26.09.2018. 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 

Радмиле Глишић, доцента у звање ванредни професор за ужу научну област 

Биологија ћелије и ткива 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. 

V 

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

математичког факултета у саставу: др Данијела А. Костић, редовни професор, 

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

хемија и биохемија (председник Комисије); др Марина Митровић, ванредни 

професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Биохемија; др Владимир П. Бешкоски, ванредни професор, Хемијски факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Биохемија, као и дописа Универзитета бр. 

IV-01-613/6 од 06.11.2018. 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 

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

Милан Младеновић, доцент, изабере у звање доцент, за ужу научну област Биохемија 

у Институту за  хемију, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

VI 

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. 03-790/5  од 31.10.2018. године у 

саставу: др Тибор Ј. Сабо, редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Општа и неорганска хемија. Датум избора у звање: 

07.11.2007. година (председник Комисије); др Срећко Р. Трифуновић, редовни 

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

област: Неорганска хемија. Датум избора у звање: 27.05.2005. година; др Јелена 

Ђурђевић Николић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Настава хемије. Датум избора у звање: 09.07.2015. 

година, као и сагласности Института за хемију, Факултета, а по конкурсу расписаном 

дана 26.09.2018. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

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

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

Миорада Васојевића, доцента, у звање доцент за ужу научну област Настава хемије 

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 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. 03-790/5  од 31.10.2018. године у 

саставу: др Лука Ч. Поповић, научни саветник, Астрономска опсерваторија у Београду; 

ужа научна област: Астрофизика; др Драгана Илић, ванредни професор, Математички 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Астрофизика; др Милан 

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

Крагујевцу; ужа научна област; Атомска, молекулска и оптичка физика, а по конкурсу 

расписаном дана 12.09.2018. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Саше Симића, доцента, у звање доцент за ужу научну област Електродинамика, 

физика плазме и астрофизика у Институту за физику, Факултета, па се ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 
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VII 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр.04-790/18  од 

01.11.2018. 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 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област 

Микробиологија у Институту за биологију и екологију, Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Љиљана Чомић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Микробиологија; датум избора у 

звање 30. 12. 2010. године (председник Комисије); 

2. др Јелена Кнежевић-Вукчевић, редовни професор, Биолошки факултет, 

Универзитет у Београду, ужа научна област: Биологија микроорганизама; датум 

избора у звање 29. 11. 2006. године; 

3. др Зорица Стојановић-Радић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Нишу, ужа научна област: Експериментална биологија 

и биотехнологија; датум избора у звање 25. 9. 2017. године. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр.04-790/19  од 

01.11.2018. 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 

VII-2.Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Алгологија 

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

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Бранислав Ранковић, редовни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Алгологија,  микологија 

и лихенологија; датум избора у звање 19. 11. 2003. године (председник 

Комисије) 

2. др Јелена Вукојевић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду, ужа научна област: Алгологија, микологија и лихенологија; датум 

избора у звање 27. 4. 2005. године 

3. др Мирјана Стајић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду, ужа научна област: Алгологија и микологија; датум избора у звање 22. 

10. 2015. године. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

VIII 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

790/29 од  у саставу: др Миљана Јовановић, редовни професор, Природно-математички 
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факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Математика (председник 

Комисије); др Марија Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама; др 

Слађана Димитријевић, доцент Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама, као и сагласности 

Института за (математику и информатику; биологију и екологију, хемију, физику) 

Факултета, а по конкурсу расписаном дана 12.09.2018. године у листу „Послови“, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Теодоре Трифуновић, мастер 

математичара, у звање асистент за ужу научну област Математичка анализа са 

применама у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

IX 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

790/25 од 01.11.2018. у саставу: Академик др Стеван Пилиповић, редовни професор, 

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

Функционална анализа, геометрија и топологија (председник Комисије); др Марија 

Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама; др Сузана 

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

научна област: Математичка анализа са применама, као и сагласности Института за 

математику и информатику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 26.09.2018. 

године у листу „Послови“, 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 Марка Дабића, Маје Лучић и Надице Милетић, 

дипломираних математичара, у звање сарадник у настави са 50% пуног радног времена 

за ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља 

на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у 

циљу објављивања на сајту Факултета. 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

790/28 од 05.11.2018. у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор, Природно-

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

(председник Комисије); др Милан Тасић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; др Ана 

Капларевић Малишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање, а по конкурсу расписаном дана 
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26.09.2018. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Данице Продановић и Лазара Васовића, 

дипломираних информатичара у звање сарадник у настави са 40% пуног радног времена 

за ужу научну област Програмирање у Институту за математику и информатику 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета. 

 

 

 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

790/28 од 05.11.2018. у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор, Природно-

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

(председник Комисије); др Милан Тасић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; др Ана 

Капларевић Малишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање, а по конкурсу расписаном дана 

26.09.2018. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

IX-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу са предлогом за избор Лазара Крстића, дипломираног информатичара 

у звање сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област 

Програмирање у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 

 

 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

790/26 од 05.11.2018. у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор, Природно-

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

(председник Комисије); др Милан Тасић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; др Ана 

Капларевић Малишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање, а по конкурсу расписаном дана 

26.09.2018. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 
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О д л у к у 

IX-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу са предлогом за избор Младена Марића, дипломираног информатичара 

у звање сарадник у настави са 50% пуног радног времена за ужу научну област 

Програмирање у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

X 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Љубинка Јоксовић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна 

област: Аналитичка хемија (председник Комисије); др Милан Антонијевић, редовни 

професор Техничког факултета у Бору; ужа научна област: Хемија; др Зорка Станић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа 

научна област: Аналитичка хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/68 од 29.10.2018. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Зоран Симић реизабере у научно звање 

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

година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

XI 

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

Природно-математичког факултета бр. 05-790/21 од 01.11.2018. године у саставу: др 

Миодраг Рашковић, редовни професор, Математички институт САНУ; ужа научна 

област: Алгебра и логика; др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика 

(председник Комисије); др Небојша Икодиновић, ванредни професор, Математички 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Алгебра и математичка логика, 

као и сагласности Института за математику и информатику Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

сарадника у звање истраживач-сарадник, за научну област Математика и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 
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На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 05-790/30 од 05.11.2018. године у саставу др 

Раде Живаљевић, научни саветник, Математички институт САНУ; научна област: 

Математика (председник Комисије); др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, 

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

Алгебра и логика; др Синиша Врећица, редовни професор, Математички факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Топологија, као и сагласности Института 

за математику и информатику Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно 

је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Маринка Тимотијевића, мастер 

математичара у звање истраживач-сарадник, за научну област Математика и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

XII 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-790/12 од 31.10.2018. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

XII-1. Покреће се поступак за избор Марка Радовановића, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Марка Радовановића 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

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

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

Комисије); 

2. др Ратомир Јелић, редовни професор, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија;  

3. др Биљана Глишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија. 

 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-790/9 од 31.10.2018. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

XII-2. Покреће се поступак за избор Ангелине Петровић, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Ангелине Петровић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
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1. др Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); 

2. др Гордана П. Радић, ванредни професор, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Фармацеутска хемија; 

3. др Јована Богојески, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија.  

 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-790/8 од 31.10.2018. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

XII-3. Покреће се поступак за избор Ђорђа Петровића, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Ђорђа Петровића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

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

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија 

(председник Комисије); 

2. др Гордана П. Радић, ванредни професор, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Фармацеутска хемија; 

3. др Верица В. Јевтић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 

 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-790/10 од 31.10.2018. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

XII-4. Покреће се поступак за избор Милице Међедовић, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Милице Међедовић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); 

2. др Гордана П. Радић, ванредни професор, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Фармацеутска хемија; 

3. др Јована Богојески, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија. 
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По захтеву Института за хемију, бр. 03-790/13 од 31.10.2018. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

XII-5. Покреће се поступак за избор Невене Стевановић, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Невене Стевановић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; Дописни члан Српске академије наука и 

уметности; ужа научна област: Неорганска хемија (председник Комисије); 

2. др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник, Институт за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Молекуларна биологија; 

3. др Биљана Ђ. Глишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија. 

 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-790/11 од 31.10.2018. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

XII-6. Покреће се поступак за избор Жика Милановића, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Жика Милановића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Срећко Р. 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 Владимир Петровић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија. 

XIII 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Ненад Јанковић, 

научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; научна 
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област: Хемија (предложени ментор); др Зорица Бугарчић, редовни професор, 

Институт за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа 

научна област: Органска хемија (председник Комисије); др Зоран Ратковић, ванредни 

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

област: Органска хемија; др Милан Вранеш, ванредни професор, Природно-

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

хемија; др Марина Костић, научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/67 од 

26.10.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-1. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Синтеза, карактеризација, 

биолошко и DFT испитивање хиноксалинона и бензоксазинона“ и испуњености 

услова кандидата Јелене Петронијевић и констатује да у року од 15 дана од дана 

стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке др Ненад 

Јанковић, научни сарадник Факултета. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

 

 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Зорка Станић, 

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

научна област: Аналитичка хемија (предложени ментор); др Милан Антонијевић, 

редовни професор, Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду; ужа научна 

област: Хемија (председник Комисије); др Љубинка Јоксовић, ванредни професор, 

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

Аналитичка хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу Факултета бр. 25/66 од 26.10.2018. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-2. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Примена природних 

минерала као сензора за електрохемијска одређивања различитих једињења у 

воденој и неводеној средини“ и испуњености услова кандидата Јелене Степановић и 

констатује да у року од 15 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих 

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

Зорка Станић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

 

 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Зорица Бугарчић, 

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

научна област: Органска хемија (предложени ментор), др Ненад Јанковић, научни 

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

Хемија (председник Комисије); др Дејан Баскић, ванредни професор, Факултет 

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

имунологија; др Зоран Ратковић, ванредни професор, Природно-математички 

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

Вранеш, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом 

Саду; ужа научна област: Аналитичка хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/65 од 26.10.2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-3. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Ацетопирувати као 

прекурсори у синтези неких биолошки активних једињења“ и испуњености услова 

кандидата Ненада Јоксимовића и констатује да у року од 15 дана од дана стављања на 

увид јавности није било никаквих примедби. 

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

Зорица Бугарчић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

XIV 

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 физику бр. 02-790/15 од 01. 

11. 2018. године и Извештаја о провери на плагијаризам докторске дисертације 

Универзитета у Крагујевцу бр. IV-01-867/1 од 31. 10. 2018. године,  Наставно-научно 

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

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

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

молекуларној радионуклидној терапији неуроендокриних тумора“, кандидата 

Марије Јеремић (ментор докторске дисертације је др Драгослав Никезић, редовни 

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

област Физика, ужа научна област Радијациона физика (УДК 539.1) у следећем саставу:  

 

1. др Милован Матовић, редовни професор, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Нуклеарна медицина (председник 

Комисије); 

2. др Оливера Цирај-Бјелац, редовни професор, Електротехнички факултет, 

Универзитет у Београду, и научни саветник Института за нуклеарне науке, 

Винча;  ужа научна област: Нуклеарна техника; 

3. др Драгана Крстић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Радијациона физика. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

XV 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-790/6 од 

31.10.2018. године у саставу: др Иван Дамљановић, научни сарадник, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, научна област: Хемија (предложени 

ментор); др Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

др Данијела Илић Коматина, доцент, Факултет техничких наука, Косовска 

Митровица, Универзитет у Приштини; ужа научна област: Органска хемија и биохемија, 

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

донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „N,N'-

циклични азометинимини као прекурсори у синтези нових деривата 

пиразолопиразолона“ за израду докторске дисертације кандидату Јовани 

Бугариновић. 

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

Дамљановић, научни сарадник Факултета. 

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 
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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. 

 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-790/6 од 

31.10.2018. године у саставу: др Зоран Матовић, редовни професор, Природно-

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

хемија (предложени ментор), др Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-

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

хемија (председник Комисије), др Матија Златар, виши научни сарадник, Институт за 

хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду; научна област: Неорганска 

хемија, као и сагласности Института за хемију,  Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XV-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Структурна, теоријска и биолошка испитивања комплекса рутенијума(II) са 

дериватима имидазола и изотиазола“ за израду докторске дисертације кандидату 

Маји Ђукић. 

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

Зоран Матовић. 

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. 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-790/6 од 

31.10.2018. године у саставу: др Марина Митровић, ванредни професор, Факултет 

медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија 
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(председник Комисије); др Рино Рањо (Rino Ragno), редовни професор, Факултет за 

фармацију и медицину, Sapienza Универзитет у Риму, Република Италија; ужа научна 

област: Медицинска хемија; др Милан Младеновић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија (предложени 

ментор), као и сагласности Института за хемију,  Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XV-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Антагонисти естроген рецептора α: Рационални дизајн нових супресаната рака 

дојке базиран на 3-D QSAR, COMBINEr и 3-D фармакофорним студијама“ за израду 

докторске дисертације кандидату Незрини Миховић. 

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

Милан Младеновић . 

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. 

XVI 

На основу Захтева др Ивана Дамљановића бр. 03-790/24 од 01.11.2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1.  Преиначава се Одлука ННВ-а број 60/VII-1 од 17.01.2018. године, тако да 

гласи: 

„Утврђује се предлог одлуке да се др Иван Дамљановић реизабере у научно звање 

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

година“. 

XVII 

На основу захтева Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, 

Универзитета у Крагујевцу бр. 01-790/2 од 26.10.2018.године, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

XVII-1. Даје се сагласност за ангажовање Невене Петровић асистента, за 

допунски радни однос до 30% пуног радног времена на Факултету за хотелијерство и 

туризам у Врњачкој Бањи у школској 2018/19. години на предмету Пословна 

математика. 

На основу захтева Факултета инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу бр. 

01-790/1 од 25.10.2018.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-2. Даје се сагласност за ангажовање за допунски радни однос до 30% пуног 

радног времена на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу у школској 2018/19. 

години за: 

-Милоша Павковића, асистента, за предмет Рачунарске основе интернета и 

-Љубицу Ковачевић, асистента, за предмет Рачунарске основе интернета. 

На основу захтева Електротехничког факултета, Универзитета у Београду бр. 01-

790/3 од 26.10.2018.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-3. Даје се сагласност за ангажовање др Мирољуба Дугића, редовног 

професора, за допунски радни однос до 30% пуног радног времена на Електротехничком 

факултету у Београду у школској 2018/19. години у јесењем семестру на предмету 

Квантна информатика биомолекула на докторским академским студијама, са фондом 

од 6+0+0 часова седмично, и то на Катедри за микроелектронику и техничку физику. 

XVIII 

У оквиру тачке разно, проф. др Милош Ивановић, обавестио је чланове Наставно-

научног већа да је расписан конкурс за избор Ректора Универзитета у Крагујевцу и да је 

неопходно, поводом тога, да Институти одрже састанке и предложе кандидата и то 

најкасније до 15. 11. 2018. године. С тим у вези, заказано је ванредно Наставно-научно 

веће у среду 14. 11. 2018. године у13 часова. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 40 минута. 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


