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1. НОРМАТИВНА АКТА И СЕДНИЦЕ ФАКУЛТЕТА  
 

У школској 2016/2017. години на нормативном плану донетa су следећа правна акта: 

 

СПИСАК АКАТА ДОНЕТИХ НА НН ВЕЋУ ПМФ-А  

Одлука о утврђивању предлога измена и допуна Плана јавних набавки ПМФ-а у Нишу 

за 2016. годину 

Извештај о анкетирању за летњи семестар 2014/2015. године, 

Извештај о реализацији наставе за 2015/2016. годину, 

Предлог Статута ПМФ-а у Нишу, 

Извештај о раду ПМФ-а у Нишу за школску 2015/2016. годину, 

План рада ПМФ-а у Нишу за школску 2016/2017. годину, 

Предлог Правилника о заштити од пожара,  

Предлог Правилника о безбедности и здрављу на раду, 

Програм развоја научно-истраживачког подмлатка ПМФ-а у Нишу за период од 2017-

2020. године, 

Програм научноистраживачког рада ПМФ-а у Нишу за период 2017-2020. године, 

Предлог Финансијског плана ПМФ-а у Нишу за 2017. годину, 

План јавних набавки Природно-математичког факултета у Нишу, 

Предлог Правилника о приступу подацима и евиденцији, 

 Предлог измена Статута ПМФ-а у складу са мишљењем одбора за статутарна питања, 

Извештај о самовредновању ПМФ-а у Нишу у периоду од 2013. године до 2016. године, 

Правилник о начину промене акредитованог студијског програма ПМФ-а у Нишу, 

Предлог Финансијског извештаја и Завршног рачуна ПМФ-а у Нишу за 2016. годину, 

Правилник о мастер академским студијама на Департману за хемију ПМФ-а у Нишу, 

Правилник о предметима психолошких, педагошких и методичких дисциплина и о 

школској пракси,  

 Предлог Правилника о издавачкој делатности на ПМФ-у у Нишу, 

Усвојен садржај додатака диплома за студијске програме основних, мастер и 

докторских академских студијских програма ПМФ-а у Нишу акредитованих 2014. 

године, 

Предлог Правилника о висини школарине, административних и других услуга ПМФ-а у 

Нишу, 

Предлог Правилника о расподели средстава стечених по основу школарине, 

административних и других услуга на ПМФ-у у Нишу, 

Пословник о раду Наставно-научног већа ПМФ-а у Нишу и његових органа, 

Усвајање измена и допуна Пословника о избору представника факултета у Савет 

факултета, Савет Универзитета, Сенат Универзитета, чланова Научно-стручних већа 

Универзитета и чланова Наставно научног већа факултета. 

 

СПИСАК АКАТА ДОНЕТИХ НА САВЕТУ ПМФ-А  

Статут Природно-математичког факултета у Нишу, 

Правилник о заштити од пожара, 

Правилник о безбедности и здрављу на раду на ПМФ-у у Нишу, 

Финансијски план за 2017. годину ПМФ-а у Нишу, 

План јавних набавки ПМФ-а у Нишу, 

Извештај о попису за 2016. годину, 

Измене Статута Факултета, на основу Мишљења Одбора за статутарна питања 

Универзитета у Нишу и  предлога НН Већа ПМФ-а у Нишу,  
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Правилник о приступу подацима и евиденцији, 

Финансијски извештај и Завршни рачун ПМФ-а у Нишу за 2016. годину. 

 

У школској 2016/2017. години одржано је 12 седница Наставно научног већа, 13 

седница Изборног већа и 8 седница Савета. 

 

II. СТУДИЈЕ 
 

БРОЈ СТУДЕНАТА 

 

Школске 2016/2017. године, на факултету je академске студије похађало укупно 1733 

студента. И на основним (старим) студијама око 150 активних студената. 

На студијским програмима основних академских студија студирало је 1067 студената. 

На Департману за математику су студирала 236 студента (100 буџет, 129 самофин. и 7 

са статусом мировања).  

На Департману за рачунарске науке је студирало 145 студената (98 буџет, 46 самофин. 

и 1 са статусом мировања). 

На Департману за физику су студирала 86 студента (43 буџет, 40 самофин. и 3 са 

статусом мировања).  

На Департману за хемију је студирао 168 студент (115 буџет, 52 самофин. и 1 са 

статусом мировања). 

На Департману за биологију и екологију је студирало 222 студената (115 буџет, 99 

самофин. и 8 са статусом мировања). 

На Департману за географију је студирало 210 студента (118 буџет и 92 самофин.). 

 

Број исписаних студената на основним академским студијама у школској 2016/17 је 84 

студента. На математици 37 студента, на рачунарским наукама 10 студената, на физици 

7 студената, на хемији 5 студента, на биологији 17 и на географији 8 студената. 

 

 

На студијским програмима мастер академских студија студирало је 511 студената. 

На Департману за математику су студирала 94 студента (61 буџет, 32 самофин. и 1 са 

статусом мировања). 

На Департману за рачунарске науке је студирало 48 студената (27 буџет, 20 самофин., 

1 са статусом мировања). 

На Департману за физику је студирало 20 студената (16 буџет и 4 самофин.). 

На Департману за хемију су студирали 51 студената (39 буџет и 12 самофин.). 

На Департману за биологију и екологију је студирало 105 студената (96 буџет, 7 

самофин. и 2 са статусом мировања). 

На Департману за географију је студирало 193 студената (134 буџет, 57 самофин. и 2 

са статусом мировања). 

 

Број исписаних студената на мастер академским студијама у школској 2016/17 је 3 

студента. На математици 1 студент, на хемији 1 студент и на биологији 1 студент. 
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На студијским програмима докторских академских студија је укупно студирало 155 

студената. 

На Департману за математику су студирала 32 студента (20 буџет, 10 самофин., 2 са 

статусом мировања). 

На докторској школи математике су студирала 2 студента (2 на буџету). 

На Департману за рачунарске науке је студирло 18 студената (9 буџету и 9 самофин.). 

На Департману за хемију је студирало 53 студената (20 буџет, 31 самофин. и 2 са 

статусом мировања). 

На Департману за физику је студирао 20 студент (12 буџету и 8 самофин.). 

На Департману за биологију је студирало 30 студената (24 буџет, 4 самофин. и 2 са 

статусом мировања). 

 

Број исписаних студената на докторским академским студијама у школској 2016/17 је 

2 студента, оба са хемије. 

 
 

БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ ЈЕ УСПЕШНО ЗАВРШИО СТУДИЈЕ 

У току претходне школске  2016/17 године: 

 

на ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА је завршило студије: 

 студената 

• Математичар .................................................... 26 

• Информатичар ................................................. 14 

• Физичар .............................................................. 3  

• Хемичар ............................................................ 18 

• Биолог ............................................................... 30 

• Географ ............................................................. 19 

 Укупно: ........................... 110  

 

 

 

на МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА је завршило студије: 

 студената 

• Математика ...................................................... 14 

• Рачунарске науке ............................................... 7 

• Физика ................................................................ 6  

• Хемија ................................................................. 5 

• Примењена хемија ............................................. 8 

• Биологија .......................................................... 24 

• Екологија и заштита животне средине ............ 6 

• Географија ........................................................ 18 

• Туризам ............................................................ 24 

 Укупно: ........................... 112  

 

 

на СТАРОМ СТУДИЈСКОМ програму је ДИПЛОМИРАЛО: 

 студената 
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• Математика ........................................................ 7 

• Физика ................................................................ 4 

• Хемија ................................................................. 5 

• Биологија ............................................................ 4 

• Географија ........................................................ 18 (Т-11)+(Г-7) 

 Укупно: ............................. 38  

 

 

ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ (НОВИ ПРОГРАМ) одбранило је: 

 студената 

• Математика ........................................................ 7 

• Рачунарске науке ............................................... 1 

• Физика ................................................................ 5  

• Хемија ................................................................. 7 

 Укупно: ............................. 20  

 

 

На факултету у школској 2016/2017. години наставу су изводили наставници и 

сарадници, према листи ангажовања, која је усвојена од стране Наставно-научног већа 

Факултета.  

 

III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД НА ФАКУЛТЕТУ   
 

На факултету се обављао научноистраживачки рад у области основних, примењених и 

развојних истраживања, у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређивања 

делатности високог образовања, односно унапређивања наставе, усавршавања научног 

подмлатка, увођења студената у научни рад, као и стварања материјалних услова за рад 

и развој факултета у целини. Научноистраживачки рад се у протеклом периоду одвијао 

кроз учешће наставника и сарадника у реализацији научноистраживачких пројеката 

домаћег и међународног карактера, публиковање радова у научним часописима и 

учешће на научним скуповима у земљи и иностранству.  Руководиоци следећих 

пројеката су са ПМФ-а: 

 

ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ОСНОВНИХ ИСТРАЖИВАЊА 

1.  „Електрични пробој гасова, површински процеси и примене“ ев. бр. ОН 

171025 (руководилац пројекта: др Видосав Марковић, редовни професор) 

2. „Природни производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, 

биолошка активност и примена“ ев. бр. ОН 172047 (руководилац пројекта: др 

Гордана Стојановић, редовни професор) 

3. „Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, 

модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим 

биолошки активним агенсима“, ев. бр. ОН 172061 (руководилац пројекта: др 

Нико Радуловић, доцент) 

4. „Функционална анализа, стохастичка анализа и примене“, ев. бр. ОН 174007 

(руководилац пројекта: др Драган Ђорђевић, редовни професор) 
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5. „Развој метода израчунавања и процесирања информација: теорија и 

примене“ ев. бр. ОН 174013 (руководилац пројекта: др Мирослав Ћирић, 

редовни професор) 

6. „Проблеми нелинеарне анализе, теорије оператора, топологије и примене“, 

ев. бр. ОН 174025 (руководилац пројекта: др Владимир Ракочевић, редовни 

професор) 

ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

1. „Испитивање енергетске ефинаксности фотонапонске соларне електране од 

2 kW“ ев. бр. ТР 33009 (руководилац пројекта: др Томислав Павловић, редовни 

професор) 

2. „Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних 

и отпадних вода“ ев. бр. ТР 34008 (руководилац пројекта: др Александар Бојић, 

ванредни професор) 

Активности на реализацији пројеката које финансира Министарство науке Републике 

Србије представљају основни вид научноистраживачког рада на факултетима и 

значајан извор средстава  У протеклој школској години, велики број наставника и 

сарадника наших факултета био је ангажован у оваквим пројектима. 

 

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ  

Осим пројеката које финансира Министарство науке Републике Србије на Факултету су 

реализовани и пројекти чије финансирање су извршили наручиоци: 

 

1. Мониторинг стања биолошке разноврсности Парка природе „Сићевачка 

клисура“ и Специјалног резервата природе „Јелашничка клисура“ 

(наручилац посла: Србија шуме, реализатор пројекта: Департман за биологију и 

екологију) 

2. Мониторинг биљака, паразитоидних инсеката, водоземаца и гмизаваца 

ПИО „Власина“ у 2017. години (наручилац посла: Туристичка организација 

општине Сурдулица; реализатор пројекта: Департман за биологију и екологију). 

 

IV. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА   
 

У складу са све интензивнијом политиком интернационализације високошколских 

институција Универзитета у Нишу, Факултет je током ове школске године више и 

активније учествовао у програму који подржава развој, сарадњу и размену добре  

праксе са високошколским институцијама у земљама чланицама Европске уније и 

шире. Наставници и сарадници су били укључени у процес мобилности на основу 

Уговора о међу-универзитетској сарадњи, као и у оквиру различитих билатералних 

пројеката. Са повећањем броја позива за Еразмус+ мобилности, како за студенте свих 

нивоа студија, тако и за академско и административно особље, видно се повећао број 

студената и наставника, али и ненаставног особља, које се пријављује на овакве 

конкурсе.  Позитивна искуства студената, по повратку са мобилности, утицала су на 

буђење свести код студената о значају и сврсисходности реализације дела студијског 

програма на сродном студијском програму у иностранству. Већина студената 

конкурише за мобилност у току једног семестра (евентуално, у току 2 семестра), а до 

сада је један студент са Департмана за рачунарске науке, добио стипендију која 
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покрива целокупне мастер студије. Факултет се труди да свесрдно подржи студенте 

заинтересоване за мобилност, и у том циљу је сачињена процедура мобилности, која је 

максимално повољна за студенте, именовани су административни и академски 

координатор за мобилност који им помажу у прикупљању неопходне документације, 

оформљене су петочлане комисије (са три стална члана и по два члана са сваког 

департмана) које својим извештајем гарантују студенту признавање уговором 

предвиђених испита, које тамо положи (са одговарајућим бројем ЕСПБ бодова).  

Све је већи број наставника заинтересован за  припрему, апликацију и партнерство на 

различитим пројектима, на основу раније остварених контаката и сарадње.  

Факултет је наставио успешну међу-универзитетску сарадњу са Универзитетом Пјер и 

Марија Кири у Паризу, као и сарадњу и са ICTP институтом у Трсту (Италија) и са 

Хумболт Универзитетом у Берлину. Факултет, тачније Департман за биологију, 

допринео је, захваљујући научној сарадњи, потписивању Уговора о сарадњи 

Универзитет у Нишу и Универзитета у Сан Хуану, Аргентина.  

Наставници Факултета, током 2016. и 2017. узимају учешће у међународним 

пројектима: 

1. Назив пројекта: Restructuring of Doctoral Studies in Serbia – RODOS, 544093-

TEMPUS-1-20131-RS-TEMPUS-SMGR, у трајању од 3 године. То је национални 

пројекат Структурних мера- реформе управљања, чији су учесници проф. др 

Мирослав Ћирић и проф. др Драган Ђорђевић. Пројекат се завршава крајем 2016. 

2. Назив пројекта: Strengthening of Internationalisation Policies at Universities in 

Serbia – SIPUS, 544538-TEMPUS-1-20131-RS-TEMPUS-SMGR, у трајању од 3 

године. То је интернационални пројекат Структурних мера- реформе управљања, 

чији су учесници проф. др Иван Манчев и проф. др Драган Ђорђевић. Пројекат се 

завршава 30. новембра 2016. 

3. Двогодишњи билатерални пројекат између Кине и Србије: The perturbation of the 

generalized inverses, geometric structures, fixed point theory and pplications, чији је 

руководилац у Кини Chunyuan Deng, а у Србији проф. др Љубица Велимировић. 

Пројекат траје од 2015.–2017. године; 

4. Eразмус+ пројекат: Enhancement of HE research potential contributing to further 

growth of the WB region, 561586-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP који је почео 

2015. год. Координатор пројекта је Ректор Драган Антић, а академски координатор  

проф. др Драгана Цветковић-Илић. 

5. Билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Хрватске: Трофички 

односи слатководне ихтиофауне: исхрана риба у одрживим аквакултурама, у 

трајању од 1. априла 2016. до 31. децембра 2017. год., руководилац пројекта др 

Милица Стојковић Пиперац. 

6. Назив пројекта: PRJ-09 „Cosmology and Strings” у оквиру SEENET-MTP мреже, 

финансијер ICTP, Трст, Италија, чији је руководилац проф. др Горан Ђорђевић. 

Предвиђени завршетак програма je 31.12.2016. али је уобичајено да се продужи до 

28.2. наредне године. Пројекат је настављен и у 2017. години. 

7. Horizon 2020 – програм Европска ноћ истраживача (H2020-MSCA-NIGHT-2016), 

чији је координатор ИБИССи коррдинатор са Факултета др Александра Павловић. 

8. Eразмус+ пројекат: ICT Networking for Overcoming Social and Tecnical Barriers in 

Instrumental Analytical Chemical Education -NET CHEM (2016-2019), чији је 

координатор проф. др Татјана Анђелковић. 



7 

 

9. Еразмус+ К1 пројекат мобилности са Универзитетом у Лајпцигу, чији је локални 

координатор за факултет проф. др Александра Зарубица. 

Факултет је током протекле школске године активни учествовао на свим састанцима, 

тренинзима и обукама везаним за интернационализацију Универзитета, израђен је 

каталог свих предмета на енглеском језику и интензивиран рад на енглеској верзији 

сајта Факултета. 

 

V. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА     
 

Издавачка делатност Природно-математичког факултета у Нишу у школској 2016/2017. 

години обухвата више публикација различитог типа. Издате публикације су прихваћене 

од стране Наставно-научног већа Факултета, на основу више позитивних рецензија. 

Факултет суфинансира публиковање свих прихваћених рукописа, у складу са 

Правилником о издавачкој делатности Факултета. Треба посебно истаћи да је часопис 

из математике Filomat који издаје Факултет и 2016. године задржао висок Impact Faktor 

(0.695) што га је сврстало у категорију М22. 

У школској 2016/2017. години Факултет је објавио следеће публикације: 

Уџбеници: 

1. Миодраг Радовић, Драган Радивојевић – Механика кроз експерименте 

2. Милан Митић – Хроматографске методе 

3. Милан Златановић, Владислава Станковић – Елементарна геометрија 

4. Александар Радивојевић – Регионална географија Јужне Америке, друго издање 

 

Помоћни уџбеници: 

5. Наташа Јоковић, Зорица Стојановић Радић – Практикум из микробиологије 

хране 

6. Емилија Пецев Маринковић – Практикум из структуре атома и молекула 

7. Милан Стојковић – Равнотеже у аналитичкој хемији, збирка задатака 

8. Зорица Стојановић Радић - Медицинска микробиологија 

9. Драган Ђорђевић, Дијана Мосић – Коначно димензионални векторски простори 

10. Александар Стаменковић, Снежана Илић – Увод у алгебарске структуре – 

збирка задатака 

 

Монографије: 

11. Видоје Стефановић – Утицај трансформационог лидерства на мотивацију 

запослених у туризму 

12. Наташа Мартић Бурсаћ – Плочник - антропогеографска проучавања 

 

И ове године је настављено издавање научних часописа: 

13. FILOMAT  

14. Functional Analysis, Approximation and Computation (FAAC) 

15. Biologica Nyssana – Journal of Biological Sciences 
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16. Serbian Journal of Geosciences  

Такође, одштампан је промотивни материјал: мајице, хемијске оловке, шоље, периодни 

систем елемената, календари, флајери, постери. Наведено је било намењено промоцији 

Факултета на фестивалима „Ноћ истраживача 2017“ и „Наук није баук“.  

Поред тога, штампани су и постери и флајери намењени учешћу наставника и 

сарадника на научним и стручним скуповима. 

Горе наведено је штампано на основу спроведене јавне набавке – услуге штампања по 

основу узорака.  

Факултет је на штанду Центра за промоцију науке презентовао своја издања на 62. 

Сајму књига у Београду 22.10-29.10.2017. године.  

 

VI. МАТЕРИЈАЛНИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РАД 

ФАКУЛТЕТА   
  

Природно-математички факултет (ПМФ) користи простор за извођење теоријске 

наставе и теоријских и лабораторијских вежби на две локације у Нишу. У ул. 

Вишеградска бр. 33, на располaгању за употребу је око 6000 m2 (корисна површина је 

мања). Департман за хемију користи део простора у згради, чији је овлашћени корисник 

Филозофски факултет у ул. Ћирила и Методија бр. 2, и то до 1100 m2 изузимајући 

некадашњи кабинетски простор од наведене површине (корисне површине око 760 m2). 

Осим наведеног, од септембра и/или октобра 2014. године, ПМФ користи још око 400 

m2 у згради МИН Института на локацији - Вишеградска бр. 33, за потребе Департмана 

за хемију, Департмана за рачунарске науке и Департмана за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета. Укупан простор који користи ПМФ је око 7600 m2. 

Ради завршетка послова започетих у 2016. године око адаптација лабораторија  урађени 

су следећи послови: израда канализационе и водоводне инсталације у новоизграђених 

лабораторија у приземљу факултета, замена столарије у учионици бр.13  и израда  

електричне инасталације у читавом приземљу зграде на простору адаптираног 

простора. 

Поред тога урађена је адаптација и санација осам санитарних чворова и то у приземљу, 

на другом,трећем и четвртом спрату факултета..Извршена је санација проблема везаних 

за одвод отпадних вода факултета. 

Крајем 2017.године, у месецу новембру, ангажовали смо се на санацији санитарних 

чворова на првом спрату факултета и тај посао ћемо окончати до краја године. 

Поред тога у току месеца децембра извршићемо замену косих стаклених портала на 

простору галерије (западно крило зграде).Ради се на пет портала који имају пет 

балконских врата и око 90 прозорских елемената.  

 На иницијативу руководилаца града Ниша а у циљу решавања просторних птоблема 

факултета извршена је стручна процена вредности и цена санације зграде МИН_а чији 

простор факултет тренутно изнајмљује. Идеја је да град Ниш и Министарство просвете 

купе наведену зграду за потребе нашег факултета. 
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VII. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА   
 

У току 2016/17. године, у области обезбеђења квалитета Факултета реализоване су 

активности које произилазе из Статута Факултета и правилника који регулишу област 

обезбеђења. 

Активности обезбеђења квалитета су организовали продекан за обезбеђење квалитета, 

Комисија за обезбеђење квалитета Факултета, као и шест департманских комисија за 

обезбеђење квалитета.  

Комисија je радилa у следећем саставу: др Драган Гајић, ред. проф. (председник), др 

Александар Бојић, ред. проф., др Александар Настић, ван. проф, др Јелена Игњатовић, 

ред. проф., др Селим Шаћировић, ред. проф., др Владимир Жикић, ред. проф., Милена 

Јовановић, реф. за наст. и студ. питања, Јелена Алексић, студент, и Кристина 

Миливојевић, студент. 

 

Kомисије за обезбеђење квалитета на департманима су радиле у следећем саставу: 

1. Департман за биологију и екологију: Др Владимир Жикић, ванред. проф. 

(16.11.2016.-16.11.2019.), Др Ђурађ Милошевић, доцент (16.11.2016.-

16.11.2019.), Др Владимир Цветковић, асистент (16.11.2016.-16.11.2019.), 

Катарина Милојевић, студент, бр.инд. 917 (08.06.2015.-08.06.2016) 

2. Департман за географију : Др Селим Шаћировић, ванред. проф. (16.11.2016.-

16.11.2019.), Др Татјана Ђекић, ванред. проф. (16.11.2016.-16.11.2019.), Мр 

Јелена Живковић, асистент (16.11.2016.-16.11.2019.), Младен Симић, студент 

бр.инд.1657 (08.06.2015.-08.06.2016), Ана Патровић, студент, бр.инд. 1747 

(08.06.2015.-08.06.2016) 

3. Департман за математику: Др Александар Настић, доцент (26.10.2014.-

26.10.2017.), Др Милан Златановић, доцент (26.10.2014.-26.10.2017.), Јована 

Николов, асистент (26.10.2014.-26.10.2017.), Михајло Крстић, студент, 

бр.инд.3470 (08.06.2015.-08.06.2016.), Милена Алексић, студент, бр. инд. 3361 

(08.06.2015.-08.06.2016.) 

4. Департман за рачунарске науке: Др Јелена Игњатовић, ред. проф. (19.03.2014-

19.03.2017.), Др Марко Петковић, ред. проф. (19.03.2014-19.03.2017.), Зорана 

Јанчић, истраживач-сарадник (19.03.2014-19.03.2017.), Вања Величков, студент, 

бр.инд. 3420 (08.06.2015.-08.06.2016.), Марко Богосављевић, студент, бр.инд. 

3411 (08.06.2015.-08.06.2016.) 

5. Департман за физику: Др Драган Гајић, ред. проф. (26.03.2014-19.03.2017.), Др 

Љиљана Костић, доцент (26.03.2014-19.03.2017.), Жељко Младеновић, асистент 

(26.03.2014-19.03.2017.), Јелена Алексић, бр. инд. 20 (08.06.2015.-08.06.2016.), 

Младен Станић, бр. инд. 2001 (08.06.2015.-08.06.2016.) 

6. Департман за хемију : Др Александар Бојић, ред. проф. (23.03.2016-23.03.2019.), 

Др Александра Павловић, ван. проф. (23.03.2016-23.03.2019.), Др Маја 

Станковић, ван. проф. (23.03.2016-23.03.2019.), Др Марија Генчић, доцент 

(23.03.2016-23.03.2019.), Кристина Милојевић, бр.инд. 2558 (08.06.2015.-

08.06.2016.), Данило Голубовић, бр.инд. 2529 (08.06.2015.-08.06.2016.) 

 

Најважније реализоване активности су: 
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• Спроведен је поступак Самовредновања и оцењивања квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада за период 2013-2016. 

• Комисије за обезбеђење квалитета департмана су поднеле извештаје о 

реализованој настави на департманима за летњи и зимски семестар 2015/16. 

године. Извештај о реализованој настави у семестру на департману садржи: 

уочена запажања од стране наставника/сарадника и евидентиране проблеме у 

реализацији наставе, као и појединачне извештаје сваког наставника и сарадника 

које је сваки наставник/сарадник за сваки предмет на коме је ангажован 

генерисао на основу евиденције унете преко Наставничког портала. 

• Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је генерисала документ Преглед 

реализоване наставе за шк. 2015/16. на Природно-математичком факултету у 

Нишу, са подацима o реализованој настави током шк. 2015/16. 

• Дефинисана је методологија усвајања и евидентирања предложених измена 

акредитованих студијских програма и предмета. Дефинисан је и усвојен 

Правилник о начину промене акредитованог студијског програма Природно-

математичког факултета са обрасцем за измену предмета акредитованог 

студијског програма и обрасцем за увођење новог предмета у оквиру 

акредитованог студијског програма. 

• Постављен је и промовисан Студентски портал на састанку Студентског 

парламента. У сарадњи са шефом Информационог система, др Иваном 

Станковићем, започело се са коришћењем портала за анкетирање студената и 

електронско плаћање испита. 

 

 

У прилогу су достављени извештаји о раду у школској 2016/2017. години  сваког 

департмана посебно. 

 

 

 

 

     Председник Наставно-научног већа 

 

     _________________________________ 

 

 

 


