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К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 8.03.2017. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 28  чланова већа и то: др Снежана Бранковић, проф. др Зорица 

Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др 

Милош Ђуран, проф. др Иван Живић,  др Иван Дамљановић, доц др Милош Ивановић, 

доц. др Љубинка Јоксовић, доц. 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 Зорица Петровић, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Бранислав Ранковић, 

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 малим закашњењем седници су приступи и проф.др Мирољуб Дугић, проф. 

др Драгица Кнежевић и проф. др Владимир Ристић, тако да је укупан број на крају 

седнице био 31. 

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 и Далиборка  Јовановић, економиста.  

Седницом Наставно-научног већа је, председаваo Декан, 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. Разматрање Извештаја комисије за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за физику. 

3. Утврђивање предлога чланова комисије за избор наставника у звање ванредни 

професор у Институту за математику и информатику. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у Институту 

за биологију и екологију.  

5. Утврђивање одлука о прихватању извештаја комисија за избор наставника  звање 

доцент у Институту за математику и информатику, Институту за биологију и 

екологију и Институту за хемију. 

6. Разматрање извештаја комисија за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за биологију и екологију. 

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

8. Утврђивање предлога одлуке за избор научног сарадника у Институту за хемију. 

9. Покретање поступака за избор научних сарадника у Институту за биологију и 

екологију и Институту за физику. 



10. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача-сарадника у Институту за 

математику и информатику.  

11. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану докорске дисертације у 

Институту за биологију и екологију. 

12. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за хемију. 

13. Утврђивање предлога oдлуке о прихватању извештаја комсије за оцену научне 

заснованости теме и испуњености услова кандидата за израду докторксе 

дисертације у Институту за биологију и екологију. 

14. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

биологију и екологију    

15. Утврђивање предлога студијског програма Интегрисаних заједничких студија 

Психологија. 

16. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

17. Разно. 

 

I 

 

Записник под бројем 140 са XXIX седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 22.02.2017. године, једногласно је усвојен. 

 

II 

 

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

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 02-180/2 од 2.03.2016. године 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 сагласности Института за физику, а по 

конкурсу расписаном дана 18.01.2017.  године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

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

Виолете Перовић, доцента,  у звање ванредни професор за ужу научну област 

Атомска, молекулска и оптичка физика  у Институту за  физику Факултета па се 

ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 

објављивања на универзитетском сајту. 

III 

На захтев Института за матемику и информатику бр. 05-180/13  од 8.03.2017. 

године  и члана 127 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета. Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 



О д л у к у 

 

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

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

Рачунарске комуникације у Институту за математику и информатику Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Зоран Јовановић,  редовни професор Електротехничког факултета у 

Београду, ужа научна област: Рачунарска техника и информатика, датум 

избора: 25.10.2006. 

2. др Ненад Филиповић, редовни професор Факултета инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Примењена механика, 

примењена информатика и рачунарско инжењерство, датум избора: 

25.06.2010. 

3. др Бобан Стојановић (председник Комисије), ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Програмирање, датум избора: 11.06.2014. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

IV 

На захтев Института за билогију и екологију бр. 04-180/7 од 1.03.2017. 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 
 

IV-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 Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за 

билогију и екологију. 
 

V 

На основу члана  93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Радосав Ђорђевић (председник 

комисије), ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Алгебра и логика; др Небојша Икодиновић, доцент 

Математичког факултета у Београду, ужа научна област Математичка логика; др Бојана 

Боровићанин, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област Алгебра и логика, као и дописа Универзитета бр. IV-01-1220/5 од 

1.03.2017.  године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није 

било приговора, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

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

Силвана Маринковић, доцент, изабере у звање доцент за ужу научну област Алгебра 

и логика у Институту за математику и информатку Факултета Факултета,  на пет година. 

Ову одлуку доставити надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи 

поступак. 



На основу члана  93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Златко Гиба (председник комисије), 

ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 

Физиологија и молекуларна биологија биљака; др Марина Топузовић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Морфологија, фитохемија и систематика биљака; др Тијана Цветић Антић, 

доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Физиологија 

и молекуларна биологија биљака, као и дописа Универзитета бр. IV-01-1221/7 од 

07.03.2017.  године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није 

било приговора, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

Биљана Бојовић, доцент,  изабере у звање доцент за ужу научну област Физиологија 

биљака у Институту за биологију и екологију Факултета,  на пет година. 

Ову одлуку доставити надлежном  Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи 

поступак.  

 

На основу члана  93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Душанка Милојковић-Опсеница 

(председник комисије), редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област Аналитичка хемија; др Милена Јеликић-Станков, редовни 

професор Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 

Аналитичка хемија; др Зорка Станић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка хемија; др Татјана 

Вербић,  доцент Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 

Аналитичка хемија; др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка хемија, као и дописа 

Универзитета бр. IV-01-1213/8 од 07.03.2017. године, констатујући да у року од 30 дана 

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

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

V-3. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Андрија Ћирић, научни сарадник, изабере у звање доцент за ужу научну област 

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

Ову одлуку доставити надлежном  Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи 

поступак.  

 

VI 

 

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. 04-180/8 од 1.03.2017. 

године у саставу: др Светлана Милошевић-Златановић (председник комисије), доцент 

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

Зоологија; др Вера Николић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња; др 



Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

животне средине, као и сагласности Института за биологију и екологију,   а по конкурсу 

расписаном дана 18.01.2017. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Марије Јовановић, асистента, у звање асистент за 

ужу научну област Зоологија у Институту за биологију и екологију  Факултета и ставља 

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

циљу објављивања на сајту Факултета. 

 

VII 

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

Драгослав Никезић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Срећко Трифуновић, мр Владимир 

Марковић, проф. др Светлана Марковић и Небојша Ђусић, дипл.прав. Након ове 

дискусије, а на захтев Института за хемију бр. 03-180/3 од  2.03.2017. године, а на основу 

члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело 

следећу 

 

О д л у к у 

 

VII-1. Покреће се поступак за избор др Биљане Шмит, вишег хемијског 

аналитичара у научно звање виши научни сарадник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Биљане Шмит у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија (председник 

Комисије); 

2. др Мира Бјелаковић, научни саветник Института за хемију, технологију и 

металургију Универзитете у Београду, ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Милан Јоксовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

4. др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

5. др Тања Солдатовић, ванредни професор Државног универзитета у Новом 

Пазару, ужа научна област: Хемија. 

 

VIII 

 

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

математичког факултета у саставу: др Зоран Ратковић (ментор, председник комисије), 

доцент 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. 25/18 од 6.03.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

Одлуку 

 

VIII-1.   Утврђује  се предлог одлуке да се  др Јована Мушкиња изабере у   звање  

научни сарадник, за научну област Хемија у Институту за  хемију, 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 захтев Института за биологију и екологију бр. 04-180/10 од  1.03.2017. године, 

а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

IX-1. Покреће се поступак за избор др Александре Милошковић у научно звање 

научни сарадник у Институту за биологију и екологију Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Александре 

Милошковић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета 

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

заштита животне средине (председник Комисије); 

2. др Ана Петровић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

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

животне средине; 

3. др Милица Стојковић-Пиперац, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Екологија и заштита животне 

средине. 

 

На захтев Института за физику бр. 02-180/1 од  2.03.2017. године, а на основу 

члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело 

следећу 

 

О д л у к у 

 

IX-2. Покреће се поступак за избор др Момира Арсенијевића у научно звање 

научни сарадник у Институту за физику Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, за научну област Физика. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Момира 

Арсенијевића у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 



1. др Таско Грозданов, редовни професор Института за физику Универзитета у 

Београду, ужа научна обаст: Атомска, молекулска и оптичка физика; 

2. др Иван Живић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физика кондензоване 

материје; 

3. др Мирољуб Дугић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Квантна физика (председник 

Комисије). 

 

X 

 

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. 05-180/6  од 6.03.2017. године у саставу: др 

Мирјана Ивановић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Новом Саду, ужа научна област: Рачунарске науке и информатика; др Милош 

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

научна област Рачунарске комуникације; др Владимир Цвјетковић (председник 

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

научна област: Информатика у физици, као и сагласности Института за математику и 

информатику,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

за избор Марије Ђокић-Петровић, истраживача-сарадника, у истраживачко звање 

истраживач-сарадник у Институту за математику и информатику Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област  Информатика и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

 

XI 

 

На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-180/9 од 

1.03.2017. године у саставу: др Андраш Штајн (председник комисије), редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у пензији; ужа научна 

област Физиологија животиња; др Зорица Саичић, научни саветник Института за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“, научна област Биологија, ужа научна 

област Физиологија; др Светлана Ивановић-Матић, научни саветник Института за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“, научна област Биологија, ужа научна 

област Молекуларна биологија, као и сагласности Института за биологију и екологију, 

Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

математичког факултета у Крагујевцу 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. 



Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

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

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

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

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

одбране дисертације. 

 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

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

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

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету 

у Крагујевцу. 
 

XII 
 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 

Института за хемију бр. 03-180/5 од 3.03.2017. године,  Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

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

дисертације под насловом. „Проучавање биоспецијације неких микроелемената у 

присуству флуорохинолона“, кандидата Ивана Јаковљевића (ментор докторске 

дисертације је др Предраг Ђурђевић, редовни професор у пензији Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка 

хемија; УДК: 543, Аналитичка хемија), у следећем саставу:   
 

1. др Милена Јеликић-Станков, редовни професор Фармацеутског факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија у 

фармацији; 

2. др Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска хемија; 

3. др  Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија 

(председник Комисије). 
 

XIII 
 

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

Правилника о пријави, изради и одбрани докторске  дисертације, односно докторског 

уметничког пројекта и Извештаја стручне комисије Природно -математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Ивана Мегвајер, ванредни професор 

(предложени ментор), Природословно-математички факултет Свеучилишта у Загребу, 

научна област: Природнe знаности, поље биологија, грана зоологија; др Владица Симић 

(председник комисије), редовни професор Природно-математичког факултета 

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

животне средине; др Момир Пауновић, научни саветник Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић” Универзитета у Београду, научна област   

Хидробиологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу Факултета бр. 25/17 од 27.02.2017. 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 у Крагујевцу о оцени научне заснованости теме 

докторске дисертације под насловом: „Филогенија, филогеографија и  конзервација 

врсте Аstacus astacus (Decapoda, Astacidae) на подручју Балканског полуострва“  и 

испуњености услова кандидата Симоне Ђуретановић 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. 
 

XIV 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр.  04-180/11 од 1.03.2017. 

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

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под 

насловом: „Исхрана и значај грабљивих врста риба у одржавању стабилности 

екосистема акумулација“ и испуњености услова кандидата Милене Раденковић и 

предложеног ментора,  за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 

следећем саставу: 

 

1. др Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета 

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

заштита животне средине (предложени ментор); 

2. др Горан Марковић, ванредни професор Агрономског факултета у Чачку  

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биологија (председник 

Комисије); 

3. др Милица Стојковић-Пиперац, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Екологија и заштита животне средине. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

XV 

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

Марина Топузовић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Светлана Милошевић-

Златановић, доц. др Милан Станковић, проф. др Александар Остојић, проф. др Милош 

Ђуран, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Бранка Огњановић и проф. др Владимир 

Ристић. Након ове дискусије, а на основу дописа бр. 01-180/12, као и члана 48 став 3 

Закона о високом образовању, члана 103 тачка 27 Статута Универзитета у Крагујевцу и 

члана 156 став 1 тачка 2 Статута Природно- математичког факултета у Крагујевцу, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу  

 

 



О д л у к у 

 

XV-1. Утврђује се предлог студијског програма Интегрисаних заједничких 

студија Психологија Природно-математичког факултета у Крагујевцу (као носиоца 

програма), Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ФИЛУМ-а 

Универзитета у Крагујевцу и Факултета педагошких наука у Јагодини Универзитета у 

Крагујевцу, у циљу стицања академског назива Мастер психолог у оквиру кога су три 

модула: Психологија у образовању, Истраживачка психологија и Клиничка психологија. 

Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

 

XVI 

 

На основу захтева Декана бр. 01-180/5 од  6.03.2017. године, а на основу члана  

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

 

О д л у к у 

 

XVI-1. Формира се Организациони одбор за организацију фестивала Tрагом 

Mилутина Миланковића,  који ће се одржати 18. маја 2017. године у просторијама 

Факултета, у следећем саставу: 

 

Др Небојша Арсенијевић, ректор Универзитета у Крагујевцу 

Радомир Николић, градоначелник Града Крагујевца 

Др Драган Бошковић, проректор Универзитета у Крагујевцу 

Др Јерослав Живанић, проректор Универзитета у Крагујевцу 

Др Милован Матовић, проректор Универзитета у Крагујевцу 

Академик Др Радован Вукадиновић, проректор Универзитета у Крагујевцу 

Миљан Бјелетић, члан Градског већа за ванпривредне делатности 

Др Недељко Манојловић, члан Градског већа за ванпривредне делатности 

Др Јасмина Предојевић Симовић, помоћник градоначелника за одрживи и 

равномерни развој града и сарадњу са удружењима 

Горан Јоксимовић, начелник школске управе, Крагујевац 

Др Зоран Милосављевић, ред. проф., Факултет медицинских наука, Крагујевац 

Др Срећко Трифуновић, ред. проф., ПМФ, Крагујевац 

Др Ненад Стевановић, ван. проф., ПМФ, Крагујевац 

Др Владимир Марковић, асистент, ПМФ, Крагујевац 

Др Саша Симић, доцент, ПМФ, Крагујева 

Зоран Александровић, технички сарадник, ПМФ, Крагујевац 

Др Милан Ковачевић, ван. проф., ПМФ, Крагујевац 

Др Драган Милосављевић, ред. проф.,ФИН, Крагујевац 

Др Стеван Веиновић, ред. проф., ФИН, Крагујевац 

Пуковник Слободан Стојановић, удружење Милутин Миланковић, Београд 

Милован Љубовић, КУД „Никола Тесла“ 

Саша Пилиповић, глумац и члан КУД „Никола Тесла“ 

Јелена Крстић, СКЦ 

Бојан Павловић, начелник одељења за протокол града, Крагујевац. 

  



На основу захтева Института за хемију бр. 03-180/4 од  2.03.2017. године, а на 

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

донело следећу 

О д л у к у 

 

XVI-2. Даје се сагласност др Јовани Мушкињи, истраживачу сараднику у 

Институту за хемију за постдокторско усавршавање у иностранству, на Департману за 

органску хемију Универзитета Дебрецин у Мађарској,  у трајању од шест  месеци. 

 

Сагласност се даје као један од неопходних докумената за тренутно актуелан 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

стипендирање постдокторског усавршавања у реномираним научно-истраживачким 

организацијама у иностранству. 

 

На основу захтева Саше Станојкова, као и сагласности Института за математику 

и информатику бр. 05-180/12 од  7.03.2017. године, а на основу члана  156 Статута 

Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XVI-3. Даје се сагласност Саши Станојкову, сараднику  у настави у Институту 

за математику и информатику, за рад у допунском радном односу у Microsoft Development 

Center Serbiа. 

 

XVII 

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

већа да ће се наредна седница одржати 29.03.2017. године. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

 

Далиборка Јовановић, економиста 

ДЕКАН 

 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 

 


