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 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са L седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 01.02.2012. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 29  чланова већа од укупно 33 члана и то:  проф. др Зорица 
Бугарчић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Ненад 
Вуковић, проф. др Иван Гутман, мр Небојша Даниловић, мр Слађана 
Димитријевић, проф.др Мирољуб Дугић, доц. др Горица Ђелић, проф. др Милош 
Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др Драгана Крстић, проф. др Аца Марковић, 
проф. др Зоран Матовић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, 
проф. др Владимир Пејчев, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф.др 
Бранислав Поповић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Светислав Савовић, 
доц. др Снежана Симић, доц. др Марија Станић, Милан Станковић, проф. др 
Душан Стефановић, доц. др Бобан Стојановић, проф. др Јелица Стојановић, проф. 
др Александар Теодоровић и проф. др Љиљана Чомић. 

 Проф.др Владимир Ристић дошao je на седницу са малим закашњењем тако 
да је укупан број присутних чланова већа био 30. 

 Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за физику доц. др Милан Ковачевић, 
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. Утврђивање предлога за избор на функцију Ректора Универзитета у наредном 
     мандатном периоду, 
3. Разматрање извештаја по конкурсу за избор у звање доцента, ужа научна област 
    Радијациона физика, 
4. Покретање поступка за избор једног научног сарадника у Институту за 
    биологију и екологију и једног научног сарадника у Институту за хемију, 
5.  Покретање поступка за избор једног асистента за ужу научну област 
     Програмирање у Институту за математику и информатику,  
6.  Покретање поступка за избор три истраживача-сарадника у Институту за 
     физику (два) и Институту за хемију (један), 

   7.  Разматрање предлога за избор једног истраживача-приправника у Институту  



 за биологију и екологију, 
8.   Разматрање извештаја комисије за оцену докторске дисертације у Институту за 
      хемију, 
9.  Одређивање комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у Институту за 
      хемију, 
10. Решавање захтева Института за математику и информатику о признавању 
      положених испита, 
11. Предлог о броју студената за упис у школску 2012/2013. годину и износ 
      школарина, 
12. Захтеви других института, 
13. Разно.  
 

     I 
 

Записник под бројем 50 са XLIX седнице Наставно-научног већа, у текућем 
мандатном периоду, одржане дана 18.01.2012. године, једногласно је усвојен. 
 
      II 
    На основу одлуке Савета Универзитета у Крагујевцу о пкретању поступка 
за избор Ректора Универзитета у наредном мандатном периду чланови Наставно-
научног већа Факултета приступили су предлагању кандидата за избор на наведену 
функцију. Проф. др Драгослав Никезић,декан Факултета, предложио је да се као 
кандидат у име Природно-математичког факултета утврди др Слободан 
Арсенијевић, редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу. Како других 
предлога није било сходно члану 73 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу 
приступило се тајном гласању о предложеном кандидату. У том циљу оформљена 
је комисија за спровољење тајног гласања у саставу: доц. др Бобан Стојановић, мр 
Небојша Даниловић и проф. др Бранка Огњановић, која је поделила гласачке 
листиће и по спроведеном гласању поднела извештај у коме је наведено да је од 
укупно 33 члана већа на седници присуствовало 30 чланова од којих је 29 гласало 
"ЗА", 1 глас је био "ПРОТИВ". 

    На основу напред наведеног резултата гласања Наставно-научно веће 
Факултета је донело следећу 

 
                                                      О д л у к у 
 
II-1. Предлаже се Сенату и Савету Универзитета у Крагујевцу да се за Ректора 

Универзитета у Крагујевцу у наредном мандатном периоду изабере кандидат др 
Слободан Арсенијевић, редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу. 

          Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 
 
 
 
 
 
 



         III 
 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 Драгослав Никезић, редовни професор ПМФ-
а у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика; др Светислав Савовић, 
редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Субатомска физика, др 
Оливера Цирај-Бјелац , доцент Електротехничког факултета у Београду, ужа 
научна област: Нуклеарна техника, као и сагласности Института за физику бр. 02-
70/7 од 30.01.2012.године, а по конкурсу расписаном дана 09.11.2011. године у 
листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
                                                              О д л у к у 
 

III-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Драгане Крстић,  у звање 
доцента за ужу научну област Радијациона физика  у Институту за физику 
Факултета, и ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у 
Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 
 

 
          IV 

На захтев Института за биологију и екологију, бр.04-70/8 од 30.01.2012. 
године, Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

IV-1. Покреће се поступак за избор др Дарка Грујичића, доцента  у научно 
звање научни сарадник у Институту за биологију и екологију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу. 
 

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

1. Др Гордана Јоксић, научни саветник Института за нуклеарне науке Винча у 
Београду; ужа научна област: Генетичка токсикологија; 

2. Др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор ПМФ-а и 
Медицинског факултета у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и 
еволуција; 

3. Др Снежана Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Генетика и еволуција. 

 
 

На захтев Института за хемију, бр.03-70/6 од 26.01.2012. године, Наставно-
научно веће, једногласно је донело, следећу 
 
 
 



О д л у к у 
 

IV-2. Покреће се поступак за избор др Верице Глођовић, асистента  у 
научно звање научни сарадник у Институту за хемију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу. 
 

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

1. Др Срећко Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагиујевцу; ужа 
научна област: Неорганска хемија; 

2. Др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета у Београду; ужа 
научна област: Неорганска хемија; 

3. Др Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна област: 
Неорганска хемија. 

 
 

V 
На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-70/9 од 

30.01.2012. године, Наставно-научно веће једногласно је 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 сарадника у звање асистента за ужу 
област: Програмирање. 

 
V-2. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Програмирање  у 
следећем саставу: 

1. Др Александар Цветковић, ванредни професор Машинског факултета у 
Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство; 

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. 

 
VI 
 

На захтев Института за физику, бр.02-70/3 од 25.01.2012. године, Наставно-
научно веће, једногласно је донело, следећу 
    

О д л у к у 
 

VI-1. Покреће се поступак за избор Јасне Стевановић, магистра физичких 
наука  у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за физику 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Физика . 



 
Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Јасне Стевановић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
1. Др Владимир Ристић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 

област: Атомска, молекуларна и оптичка физика; 
2. Др Драгослав Никезић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 

област: Радијациона физика; 
3. Др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког факултета у Београду, 

ужа научна област: Физика атома и молекула. 
 

 
 

На захтев Института за физику, бр.02-70/2 од 25.01.2012. године, Наставно-
научно веће, једногласно је донело, следећу 
    

О д л у к у 
 

VI-2. Покреће се поступак за избор Татјане Миладиновић, дипломираног 
физичара  у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за физику 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Физика . 
 

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

1. Др Владимир Ристић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Атомска, молекуларна и оптичка физика; 

2. Др Драгослав Никезић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Радијациона физика; 

3. Др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког факултета у Београду, 
ужа научна област: Физика атома и молекула. 

 
 

На захтев Института за хемију, бр.03-70/4 од 26.01.2012. године, Наставно-
научно веће, једногласно је донело, следећу 
    

О д л у к у 
 

VI-3. Покреће се поступак за избор Емине Мркалић, дипломираног 
хемичара  у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Неорганска 
хемија . 
 

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

1. Др Зоран Матовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Неорганска хемија; 



2. Др Весна Милетић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна област: 
Неорганска хемија; 

3. Др Мирослав Спасојевић, редовни професор Агрономског факултета у 
Чачку, ужа научна област: Неорганска хемија. 

 
       VII 

 
На захтев Института за хемију, бр.03-70/5 од 26.01.2012. године, Наставно-

научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

   О д л у к у 
 

VII-1. Покреће се поступак за избор Невене Станковић, дипломираног 
хемичара у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биохемија. 
 

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

1. Др Славица Солујић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Биохемија; 

2. Др Јелица Стојановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Биохемија; 

3. Др Мирјана Михаиловић, научни саветник Института за биолошка 
истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: 
Молекуларна биологија 

 
VIII 

 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Зоран Матовић. Након ове дискусије, а на основу члана 123 став 3 Закона 
о високом образовању, одредби Статута Факултета  и Извештаја стручне комисије 
Института за хемију бр. 03-70/3 од 26.01.2012. године Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: Др Иван Гутман, редовни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија, Др Јелена Радић-Перић, редовни 
професор Факултета за физичку хемију у Београду, ужа научна област: 
Атомистика, Др Светлана Марковић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа 
научна област: Физичка хемија, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу 
  
                                                                О д л у к у 

VIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом 
"Прилог познавању електронских особина полибензо-анелираних конјугованих 
молекула" кандидата  Светлане Јеремић.  

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. 
 
 

IX 
   На основу захтева Института за хемију Факултета бр. 03-70/7 од 
26.01.2012.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
                                                     

О д л у к у 
 

IX-1. Бира се комисија за оцену и одбрану  докторске дисертације под 
називом "Синтеза и карактеризација неких комплекса паладијума (II)  и њихова 
потенцијална биолошка активност" кандидата Гордане Радић, у следећем саставу: 

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

2. Др Тибор Сабо, редовни професор, Хемијског факултета у Београду, ужа 
научна област: Неорганска хемија; 

3. Др Небојша Арсенијевић, редовни професор Медицинског факултета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија и имунологија; Онкологија 

4. Др Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Микробиологија и 

5. Др Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија. 

 
X 

 На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05/70-10 од 
31.01.2012. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
 

    О д л у к у 
 

 X-1. Одобрава се студентима који су започели трогодишње и прешли на 
четворогодишње основне академске студије информатике положени предмет 
Софтверски практикум 1 призна као Софтверски алати 1, а предмет 
Софтверски практикум 2 као Клијентске Web технологије. 
 

XI 
 

  У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Иван Гутман, проф. др Драгослав Никезић и доц. др Марија Станић.Након 
ове дискусије а,  на основу члана 84 став 2 Закона о високом образовању и члана 
156 Статута Факултета, Наставно-научно веће једногласно је донело  следећу 



 
 
                                                  О д л у к у 
 
 
 XI-1. Предлаже се Универзитету у Крагујевцу и Влади Републике Србије да 

се на Природно-математичком факултету у Крагујевцу у школској 2012/2013. 
години упише следећи број студената: 

         
 а) У Институту за математику и информатику 
 
1. за стицање стручног назива 

                 - математичар............................................50 који се финансирају из буџета, 
                 - информатичар.........................................35 који се финансирају из буџета; 
         2.  за стицање академског назива 
      - мастер-математичар...............................30 који се финансирају из буџета, 
      - мастер-информатичар............................20 који се финансирају из буџета; 

3. за стицање научног назива 
- доктор математичких наука.....................10 који се финансирају из буџета, 
- доктор наука-рачунарске науке................5 који се финансирају из буџета; 
 
 
б) У Институту за биологију и екологију 
 

1. за стицање стручног назива 
- биолог........................................................75 који се финансирају из 

буџета; 
2. за стицање академског назива 
           - мастер-биолог...............................................30 који се финансирају из 
буџета; 

  
3. за стицање научног назива 

               - доктор наука-биолошке науке.................12 који се финансирају из буџета; 
  
                в)  У Институту за хемију 
 

1. за стицање стручног назива 
        - хемичар................................................60 који се финансирају из буџета и 
                                                                           5 који се сами финансирају; 
2.   за стицање академског назива 
       - мастер-хемичар.....................................30 који се финансирају из буџета; 
 
2. за стицање научног назива 

- доктор наука-хемијске науке................10 који се финансирају из буџета; 
  
 



 
 
г) У Институту за физику 

 
1. за стицање стручног назива 

- физичар..................................................25 који се финансирају из 
буџета; 

2. за стицање академског назива 
          - мастер-физичар...........................................15 који се финансирају из 
буџета; 

 
3. за стицање научног назива 

- доктор наука-физичке науке.................5 који се финансирају из 
буџета. 

 
          Укупан број студената утврђен ставом један ове одлуке за упис на 
основне студије је 250 ( од којих је 245 који се финансирају из буџета и 5 који 
се сами финансирају), за упис на мастер студије 125 који се финансирају из 
буџета, а за упис на докторске студије је 42 који се финансирају из буџета. 
                 
           Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 

 
 
  Наставно-научно веће је по овој тачки разматрало предлог износа  
школарине за школску 2012/2013. годину и на основу тога, a на основу члана 156 
Статута Факултета једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XI-2. Утврђује се предлог висине школарине на годишњем нивоу за 
школску 2011/2012. годину на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, а 
које сносе студенти који се сами финансирају и то: 

1. на основним академским студијама............................................60.000,00 
динара 

2. на мастер академским  студијама............................................    80.000,00 
динара 

3. на докторским академским студијама.......................................100.000,00. 
динара 

 
Ову одлуку доставити Савету Факултета I и Универзитету у Крагујевцу на 
даљи поступак. 

 
 XII 

 
На основу захтева Универзитета Едуконс бр. 01-70/1 од 18.01.2012. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 



 
 

                                                                  О д л у к у 
 

 XII-1. Даје се сагласност, др Борису Фуртули, доценту на Институту за 
хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу за рад до 1/3 пуног радног 
времена на Факултету за услужни бизнис у Сремској Каменици из предмета 
Физичка хемија на студијском програму основних академских студија , за школску 
2011/2012. са фондом од 2 часа на годишњем нивоу.  
 

XIII 
 Под овом тачком повела се шира дискусија у којој су учествовали: проф. др 
Зоран Матовић и проф. др Аца Марковић, која се тиче проблема подрумских 
просторија. Заправо Природно-математички факултет је добио опрему за коју је 
потребно обезбедити адекватан простор, а који Факултет тренутно не поседује, те 
се стога апелује да се што пре обезбеди због смештаја опреме којој су потребни 
посебни услови. 
 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 31 минут. 
 
 
   З А П И С НИ Ч А Р                                                             Д Е К А Н 

 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 
 
 


