
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 Број: 500 

14.06. 2011. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са XXXVIII седнице Наставно-научног већа Природно-математичког 
факултета у текућем мандатном периоду, одржане дана 15.06.2011. године, са 
почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 28  чланова већа од укупно 33 члана и то: проф. др Драгић 
Банковић, проф. др Вукота Бабовић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана 
Вукићевић-Ђорђевић, др Ненад Вуковић, проф. др Иван Гутман, мр Небојша 
Даниловић, мр Слађана Димитријевић, доц. др Ђелић Горица, проф. др Предраг 
Ђурђевић, проф. др Иван Живић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка 
Огњановић,  проф. др Владимир Пејчев, проф. др Мирослав Петровић,  проф. др 
Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир 
Ристић, проф. др Светислав Савовић, доц. др Снежана Симић, доц. др Марија 
Станић, Милан Станковић, проф. др Душан Стефановић, проф. др Јелица 
Стојановић, проф. др Александар Теодоровић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. 
др Бранислав Чабрић и проф. др Љиљана Чомић. Проф. др Бранислав Поповић 
дошао је на седницу са малим закашњењем тако да је укупан број присутних 
чланова већа био 29. 

 
Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл.прав и 
Далиборка Јовановић,економиста. 

 Седницом Наставно-научног већа председавао је проф. др Драгослав 
Никезић, декан Факултета.  

Чланови Наставно-научног већа су једногласно  усвојили следећи 
 

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д 

  
1. Усвајање записника, 
2. Расписивање конкурса за једног редовног професора у Институту за физику,   
3. Разматрање предлога за покретање поступка за избор једног наставника у звање 
    ванредног професора у Институту за биологију и екологију, 
4. Разматрање извештаја по конкурсу за избор једног наставника у звање доцента 
    у Институту за биологију и екологију, 
5. Расписивање конкурса и предлог комисије за избор једног доцента за ужу  
    научну област Информациони системи са 50% времена у Институту за 
     математику и информатику, 
6. Разматрање извештаја по конкурсу за избор два асистента у Институту за  



    математику и информатику, 
7. Покретање поступка за избор једног истраживача-приправника за ужу научну 
    област Биологија у Институту за биологију и екологију,  
8. Разматрање молбе за продуживање рока одбране докторске дисертације до 
    годину дана у Институту за физику, 
9. Извештај о оцени докторских дисертација кандидата у Институту за хемију и  
      Институту за биологију и екологију, 
10. Разматрање извештаја комисије о урађеној докторској дисертацији у Институту 
      за математику и информатику, 
11. Разматрање извештаја о подобности теме и кандидата за израду докторских 
      дисертација у Институту за математику и информатику и Институту за 
      биологију и екологију, 
12. Предлог комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске 
      дисертације у Институту за биологију и екологију и Институту за хемију, 
13. Предлог комисије за пријемни испит у Институту за хемију, 
14. Предлог текста "Водич за управљање медицинским отпадом у Институту за 
      биологију и екологију", 
15. Именовање члана комисије за деловање у случају акцидента и мониторинг 
      радиоактивности, 
16. Захтеви наставника и сарадника, 
17. Разно. 
 
 

I 
 

Записник под бројем 430 са XXXVII седнице Наставно-научног већа, у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 01.06.2011. године, једногласно је 
усвојен. 
      II 
 

На основу захтева  Института за физику, бр. 02-430/2 од 18.05.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

 II-1. Предлаже се Декану Факултета као надлежном органу да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног редовног професора за ужу област 
Атомска, молекуларна и оптичка физика у Институту за физику Факултета. 

 
  На основу члана 119 став 2, 3 и 4 Статута Универзитета у Крагујевцу и 156 

Статута Факултета, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
 
 
 
 



О д л у к у 
 

II-2. Утврђује се предлог комисије за припрему извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Атомска, 
молекуларна и оптичка физика у Институту за физику, у следећем саставу: 

1. Др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког факултета у Београду; 
ужа научна област: Теоријска физика атома и молекула, 

2. Др Иван Манчев, редовни професор ПМФ-а у Нишу, ужа научна област: 
Атомски судари, теорија квантног расејања и квантна механика и 

3. Др Валериј Бочварски, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Атомска, молекуларна и оптичка физика. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 

 
 

III 
 

    На захтев Института за биологију и екологију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, бр. 04-500/9 од 13.06.2011. године, Наставно-научно веће 
једногласно је донело следећу                     
 
                                                              О д л у к у 

 
   III-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку 

о објављивању конкурса за избор једног ванредног професора за ужу научну област 
Moрфологија,систематика и филогенија биљака у Институту за биологију и 
екологију Факултета. 
 
 
         III-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Морфологија, 
систематика и филогенија биљака у следећем саставу: 

1. Др Петар Марин, редовни професор, Биолошког факултета у Крагујевцу, 
ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака, 

2. Др Бранислав Ранковић, редовни професор, ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Алгологија, микологија и лихенологија, 

3. Др Соња Дулетић-Лаушевић, ванредни професор Биолошког факултета у 
Београду, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика 
биљака. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 
 

 
 
 
 



           IV 
 

На основу члана 121 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Aндраш Штајн, редовни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња; др Михајло Спасић, 
редовни професор Хемијског факултета и научни саветник Института за биолошка 
истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: Биохемија, др 
Светлана Ивановић-Матић , научни саветник Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: Молекуларна биологија и др 
Бранка Огњановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Физиологија животиња, као и сагласности Института за биологију и екологију бр. 
04-500/11 од 13.06.2011.године, а по конкурсу расписаном дана 13.04.2011. године 
у листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
                                                           О д л у к у 
 

IV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Снежане Марковић,  у звање 
доцента за ужу научну област Физиологија животиња и човека и молекуларна 
биологија  у Институту за биологију и екологију Факултета, и ставља на увид 
јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 
универзитетском сајту. 

 
          V 

 
 На захтев Института за математику и информатику бр. 05-500/7 од 

10.06.2011. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следеће 
 

О д л у к е 
 

 V-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног наставника, у звање доцента за ужу 
научну област Информациони системи са 50% пуног радног времена. 

 V-2. Утврђује се предлог комисије  за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Информациони системи 
са 50% пуног радног времена , у Институту за математику и информатику 
Факултета, у следећем саставу: 

1. Др Божидар Раденковић, редовни професор ФОН-а у Београду, ужа научна 
област: Информациони системи; 

2. Др Владимир Цвјетковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу ужа научна област: 
Информатика у физици; 

3. Др Бобан Стојановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Програмирање. 

 
         Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.   



 
                  VI 
 
  На основу члана 122 Закона о високом образовању и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Александар 
Цветковић, ванредни професор Машинског факултета у Београду, ужа научна 
област: Математика и рачунарство ; др Дејан Бојовић, ванредни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама и др Марија 
Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 
применама као и сагласности Института за математику и информатику Факултета, 
а по конкурсу расписаном дана 13.04.2011. 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 Татјане Томовић, асистента у 
звање асистента за ужу научну област Математичка анализа са применама у 
Институту за математику и информатику Факултета и ставља на увид јавности 30 
дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 
универзитетском сајту. 
 
 
  На основу члана 122 Закона о високом образовању и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Стеван 
Пилиповић, редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, дописни члан САНУ, ужа 
научна област: Математичка анализа са применама; др Дејан Бојовић, ванредни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 
применама и др Марија Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама као и сагласности Института за математику и 
информатику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 13.04.2011. године у листу 
"Послови", Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
                                                              О д л у к у 
 
  VI-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор мр Сузане Симић, асистента у 
звање асистента за ужу научну област Математичка анализа са применама у 
Институту за математику и информатику Факултета и ставља на увид јавности 30 
дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 
универзитетском сајту. 
 
                      VII 

На захтев Института за биологију и екологију, бр.04-500/10 од 13.06.2011. 
године, Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 



О д л у к у 
 

VII-1. Покреће се поступак за избор Maрије Мишчевић, дипломираног 
биолога у истраживачко звање истраживач-приправник  у Институту за биологију и 
екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област 
Биологија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Марије Мишчевић 
у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. Др Бранислав Ранковић, ванредни пеофесор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа 
научна област: Алгологија, микологија и лихенологија; 

2. Др Мирко Цвијан, ванредни професор Биолошког факултета у Београду; 
ужа научна област: Алгологија, микологија и лихенологија; 

3. Др Снежана Симић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 

 
 

         VIII 
 
 На основу молбе Душице Вучић бр. 02-500/5 од 09.06.2011. године,као и 
сагласности Института за физику, Наставно-научно веће једногласно је донело 
следећу 
 

      О д л у к у 
  
 VIII-1. Одобрава се продужење рока одбране докторске дисертације , у 
односу на дан одобравања теме , кандидату мр Душици Вучић на период од годину 
дана. 

 
     IX 
  
 На основу члана 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Института за биологију и екологију бр. 04-340/16 од 27.04.2011. године Природно-
математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др Владица Симић, ванредни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине, Др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Физиологија животиња и Биохемија и молекуларна биологија,   
Др Душко Благојевић, научни саветник Института за биолошког истраживања 
"Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: Физиологија и Др Момир 
Пауновић, научни сарадник Института за биолошка истраживања "Синиша 
Станковић" у Београду, ужа научна област: Биологија и дописа Универзитета бр. 
01-15/109 од 14.06.2011. године, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу  

                                                                О д л у к у 

 IX-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом " Corbicula 



fluminea (O.F. MÜLER, 1774) у Србији-популациони и молекуларно-биолошки 
одговор на промену услова средине"  кандидата мр Јелене Вранковић и 
констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било 
никаквих примедби. 

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 123 и 128 Закона о високом образовању, 
а у вези са чланом 57 став 3 Закона о Универзитету, доставити Универзитету у 
Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

 

 На основу члана 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Института за хемију бр. 03-300/7 од 11.04.2011. године Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: Др Срећко Трифуновић, редовни професор 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, Др Тибор Сабо, 
редовни професор Хемијског факултета у Београду, ужа научна област: Неорганска 
хемија, Др Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија и Др Оливера Клисурић, доцент Пмф-а у Новом Саду, ужа 
научна област: Виша медицинска физика и дописа Универзитета бр. 01-15/107 од 
07.06.2011. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  

                                                                О д л у к у 

 IX-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом " Синтеза и 
карактерисање комплекса неких прелазних метала са етилендиамин-N,N'-ди-S,S-2-
пропионском киселином"  кандидата мр Верице Глођовић и констатује да у року 
од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 123 и 128 Закона о високом образовању, 
а у вези са чланом 57 став 3 Закона о Универзитету, доставити Универзитету у 
Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

 
  X 

 На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању, одредби Статута 
Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за математику и информатику 
бр. 02-500/13 од 14.06.2011. године Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу у саставу: Др Владимир Цвјетковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Информатика у физици, Др Ненад Филиповић, редовни професор 
Машинског факултета у Крагујевцу, ужа научна област: Биомеханика, 
Информатика, Др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Геометрија, Др Дубравка Мијуца, редовни 
професор Факултета за градитељски менаџмент Унион у Београду, ужа научна 
област: Пројектовање и конструкције и Др Бобан Стојановић, доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу  

 

 



                                                                О д л у к у 

X-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом 
"Развој метода и софтверског система за пре и пост процесирање модела коначних 
елемената" кандидата  Данка Милашиновића, дипломираног физичара. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити 
универзитетској библиотеци у Крагујевцу. 
           Ову одлуку, као и извештај стручне комисије доставити Универзитету у 
Крагујевцу који ће објављивањем наведеног извештаја на универзитетском сајту са 
пропратним обавештењем да се примерак докторске дисертације налази у 
универзитетској библиотеци у Крагујевцу обезбедити да у року од 30 дана буду 
доступни стручној, научној и друштвеној јавности, а сходно одредбама Статута 
Факултета. 
 
     XI 

 
 На основу Извештаја стручне комисије Института за математику и 
информатику бр. 05-500/6 од 10.06.2011. године Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу у саставу: Др Иван Гутман, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Физичка хемија, Др Слободан Симић, научни саветник 
Математичког института  у Београду, ужа научна област: Дискретна математика,  
Др Мирослав Петровић редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Алгебра и логика, Др Мирко Леповић, ванредни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика и Др Бојана Боровићанин, доцент 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика, Наставно-научно веће 
је једногласно донело следећу    

                                                                  О д л у к у 

 XI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом "Графови чија 
је најмања карактеристична вредност минимална у неким класама графова" за 
израду докторске дисертације кандидату Татјани Алексић. 

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

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 46 став 6 Статута Униврзитета и члана 
48 став 7 Статута Факултета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 

 
 На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију 
бр. 04-500/12 од 13.06.2011. године Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу у саставу: Др Снежана Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Генетика и еволуција, Др Мирјана Михаиловић, виши научни 
сарадник Института за биолошког истраживања "Синиша Станковић"  у Београду, 
ужа научна област: Молекуларна биологија,  Др Славица Солујић редовни 



професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија, Наставно-научно 
веће је једногласно донело следећу    

                                                                  О д л у к у 

 XI-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом "Ефекат 
метанолског екстракта биљке Cotinus coggygria Scop. На функцију генетичког 
материјала различитих експерименталних модел организама" за израду докторске 
дисертације кандидату Сањи Матић. 

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

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 46 став 6 Статута Униврзитета и члана 
48 став 7 Статута Факултета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 

 
  На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-500/9 од 
13.06.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

XII-1. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 
"Биолошке карактеристике пепелнице храста (Microsphaera alphitoides Griff. Et 
Maubl.) и њен значај у обнављању састојина храста лужњака на подручју Равног 
Срема " и кандидата Предрага Папа, за израду докторске дисертације под 
наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. Др Бранислав Ранковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Алгологија, микологија и лихенологија; 

2. Др Јелена Вукојевић,  редовни професор Биолошког факултета у Београду, 
ужа научна област: Алгологија, микологија и лихенологија; 

3. Др Саша Орловић, редовни професор Пољопривредног факултета у Новом 
Саду, научни саветник Института за Низијско шумарство и животну 
средину у Новом Саду, ужа научна област: Генетика и оплемењивање 
шумског дрвећа и жбуња. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 
  На основу захтева Института за хемију  бр. 03-500/3 од 08.03.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 
 

О д л у к у 
XII-2. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 

"Испитивање реакција хидролизе и комплексирања у растворима алуминијум (III) –



јона и неких флуорохинолона методом електроспреј-тандем-масене 
спектрометрије" и кандидата мр Мирјане Цвијовић, за израду докторске 
дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1 Др Предраг Ђурђевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Аналитичка и Неорганска хемија; 

2 Др Срећко Трифуновић,  редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Неорганска хемија; 

3 Др Милена Јеликић-Станков, редовни професор Фармацеутског факултета у 
Београду, ужа научна област: Хемија. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

 
 
          XIII 
 

На основу захтева Института за хемију Факултета бр. 03-10/178 од 
08.06.2011. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 
                                                              О д л у к у 
   
 XIII-1. Предлаже се комисија за пријем нових студената за основне 
академске студијске у Институту за хемију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу у школској 2011/2012. години и то. 

1. Др Зоран Матовић, ванредни професор-председник 
2. Др Снежана Рајковић, доцент-члан 
3. Др Борис Фуртула, доцент-члан 
 

Ову одлуку доставити Ректору Универзитета у Крагујевцу 
 
  
           XIV 
 
            На основу захтева Института за биологију и екологију Факултета бр. 04-
500/8 од 13.06.2011. године,Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
    О д л у к у 
 
            XIV-1.  Доноси се текст "Водич за управљање медицинским отпадом у 
Институту за биологију и екологију" аутора Наташе Ђорђевић, доцента у 
Институту за биологију и екологију Факултета. 
          Саставни део ове одлуке је Водич из става 1 ове одлуке и налази се у прилогу. 
 
 
 
 



         XV 
 
           На осну захтева Института за физику бр. 02-10/179 од 09.06.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
             О д л у к у 
 
         XV-1. Предлаже се проф. др Драгослав Никезић,редовни професор у 
Институту за физику Факултета, за члана комисије за деловање у случају акцидента 
и мониторинг радиоактивности при Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и 
нуклеарну сигурност Србије. 
 
 
        XVI 
 
        На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-500/12 од 
13.06.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
             О д л у к у 
 
         XVI-1. Одобрава се Милану Станковићу, асистенту у Институту за 
биологију и екологију Факултета плаћено одсуство у периоду од 18-23. септембра 
2011. године ради учествовања на међународном научном скупу ботаничара 
"Botanikertagung 2011" који ће се одржати у Берлину, Немачка. 
 
 
        На основу захтева Др Драгане Крстић бр. 02-500/4 од 09.06.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
             О д л у к у 
 
         XVI-2. Одобрава се Др Драгани Крстић, доценту у Институту за физику 
Факултета плаћено одсуство у периоду од 28. 08.-01.09.2011. године ради одласка 
на конгрес 14th International Congress of Radiation Research који ће се одржати у 
Варшави, Пољска. 
 
 
    XVII 
 
        У оквиру тачке разно није било никакве дискусије. 
 
       Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 35 минута. 
 
      З А П И С НИ Ч А Р                                                                       ДЕКАН  

      Далиборка Јовановић 

                                                                                            Проф. др. Драгослав Никезић 



 


