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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
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К р а г у ј е в а ц 

 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 22.02.2017. године, са почетком у 12 часова. 

 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 26 чланова већа и то: др Снежана Бранковић, проф. др Зорица 

Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Иван Дамљановић, проф. др Мирољуб 

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

Љубинка Јоксовић, доц. др Драгана Крстић,  проф. др Светлана Марковић, проф. др 

Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић,  проф. др Александар Остојић, проф. 

др Љиљана Павловић, проф. др Биљана Петровић,  проф. др Мирослава Петровић-

Торгашев, проф. др Зорица Петровић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир 

Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Марија Станић, проф. др Бобан 

Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др 

Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници су приступи: доц. др Драгица Кнежевић, мр 

Владимир Марковић, доц. др Светлана Милошевић-Златановић, проф. др Бранислав 

Поповић и проф. др Снежана Симић, тако да је укупан број чланова већа 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. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у Институту 

за математику и информатику. 

3. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја комисије за избор наставника  звае 

доцент у Институту за физику. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за хемију. 

5. Одређивање чланова комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за хемију.  

6. Разматрање извештаја комисије за избор научног сарадника у Институту за 

физику. 

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

биологију и екологију. 

8. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача приравника у Институту за 

хемију. 



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

Институту за биологију и екологију. 

10. Одређивање комсије за рецензију рукописа у Институту за биологију и екологију. 

11. Именовање чланова Комисије за припрему материјала за акредитацију 

студијских прогрма свих нивоа студија у Институту за физику  и Институту за 

хемију. 

12. Утврђивање предлога студијског програма Факултета. 

13. Разматрање Извештаја о раду Факултета за 2016. годину. 

14. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

15. Разно. 

 

I 

 

Записник под бројем 80 са XXVIII седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 01.02.2017. године, једногласно је усвојен. 

 

II 

 

На захтев Института за математику и нформатику бр. 05-140/10 од 20.02.2017. 

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 

 

II-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 Рачунарске комуникације у Институту за математику и нформатику. 

 

III 

 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Драгослав Никезић (председник 

комисије), редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика; др Оливера Цирај Бјелац, ванредни 

професор Електротехничког факултета у Београду, научни саветнику Институту за 

нуклеарне науке „Винча“, ужа научна област Нуклеарна техника; др Светислав Савовић, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Субатомска физика, као и дописа Универзитета бр. IV-01-1216/9 од 

20.02.2017. 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 

 

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

Драгана Крстић, доцент, изабере у звање доцент за ужу научну област Радијациона 

физика у Институту за физику Факултета,  на пет година. 

Ову одлуку доставити надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи 

поступак. 

 

 



IV 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-80/1 од 25.01.2017. 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 доцент за ужу научну 

област Неорганска хемија у Институту за  хемију Факултета. 

 

V 

 

На захтев Института за хемију бр.03-140/13 од 21.02.2017. године, Одлуке 

ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и члана 97 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

V-1. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Неорганска хемија у 

Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

 

1. др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичкog факултетa 

Универзитетa у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија 

(председник комисије); 

2. др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета     

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Бранимир Јованчићевић, редовни професор Хемијског факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Примењена хемија. 

 

VI 

 

Нa 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 02-140/4 од 10.02.2017. године у саставу: др 

Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област Атомска, молекулска и оптичка физика, др Бранко 

Дрљача, ванредни професор Природно-математичког факултета у Косовској Митровици 

Универзитета у Приштини, ужа научна област: Теоријска физика; др Мирко Радуловић, 

доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Атомска, молекулска и оптичка физика (председник комисије), као и сагласности 

Института за физику,  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 др Јасне Стевановић у научно звање научни 

сарадник за научну област Физика и доставља техничко-информатичкој служби 

Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 

VII 

 

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. 04-140/6  од 13.02.2017. године у саставу: др 

Марина Топузовић (председник комисије), ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака; др Соња  Дулетић-Лаушевић, ванредни професор Биолошког 

факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака; др Милан Станковић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, систематика и филогенија 

биљака, као и сагласности Института за биологију и екологију,  Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Филипа Грбовића, мастер биолога, у 

звање истраживач-сарадник за научну област Биологија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању 

од 30 дана. 

 

VIII 

 

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.03-140/12 од 21.02.2017. године у саставу: др 

Срећко Трифуновић (председник Комисије), редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Верица 

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

научна област Неорганска хемија; др Тања Солдатовић, ванредни професор Департмана 

за хемијско-технолошке науке, Државног универзитета у Новом Пазару, научна област 

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

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Едине Авдовић, мастер хемичара у звање 

истраживач-приправник за научну област Хемија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању 

од 30 дана. 

 



IX 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-140/5 од 

13.02.2017. године у саставу: др Славиша Стаменковић (председник комисије), редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област 

Екологија и Заштита животне средине; др Снежана Симић, ванредни професор 

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

Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Маријана Косанић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Алгологија и микологија, као и сагласности Института за биологију и екологију, 

Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом „Лишаји индикатори квалитета ваздуха Топличког региона и њихов 

биомедицински потенцијал“, кандидата Светлане Ристић. 

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. 

 

X 

 

На основу захтева  Института за биологију и екологију бр.04-140/7  од  13.02. 

2017. године, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

X-1. Одређује се комисија за рецензију рукописа: „Теорија и пракса 

хистолошких техника“, аутора  др Радмиле Глишић,  доцента Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и др Весне Станковић, доцента Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у следећем саставу: 

 

1. др Маја Чакић-Милошевић, доцент Биолошког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Биологија ћелије и ткива; 

2. др Мирела Укропина, доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду, 

ужа научна област: Биологија ћелије и ткива; 



3. др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и 

човека и молекуларна биологија. 

 

XI 

 

На основу захтева Института за физику бр. 02-140/3 од 9.02.2017. и  Института за 

хемију бр. 03-140/15  од 21.02.2017. године, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следеће:  

 

О д л у к е 

 

XI-1. Формира се комисија за припрему материјала за акредитацију студијских 

програма основних мастер и доктрских академских студија Физике у Институту за 

физику Факултета у следећем саставу: 

 

1. проф. др Ненад Стевановић  

2. доц. др Виолета Петровић,  

3. доц. др Саша Симић,  

4. доц. др Владимир Цвјетковић 

5. доц. др Драган Тодоровић, 

6. др Владимир Марковић. 

 

XI-2. Формира се комисија за припрему материјала за акредитацију студијских 

програма основних мастер и доктрских академских студија Хемија у Институту за 

хемију Факултета у следећем саставу: 

 

1. проф. др Зорка Станић, 

2. проф. др Снежана Рајковић, 

3. доц. др Љубинка Јоксовић, 

4. доц. др Ненад Вуковић, 

5. доц. др Славко Раденковић, 

6. доц. др Јелена Ђурђевић- Николић, 

7. др Виолета Марковић. 

XII 

 

Наставно-научно веће Факултета је разматрало предлоге студијских програма за 

основне академске студије Информатике. Наставно-научно веће није имало никакве  

примедбе на предлог наведеног студијског програма. 

На основу члана 48 став 3 Закона о високом образовању, члан 103 тачка 27 

Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 156 став 1 тачка 2 Статута Природно- 

математичког факултета у Крагујевцу као и сагласности Института за математику и 

информатику р. 05-140/17 од 21.02.2017. године, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу  

 

 

 

 



О д л у к у 

 

XII-1. Утврђује се предлог студијског програма основних академских студија у 

Институту за математику и информатику за стицање првог степена високог образовања 

и стручног назива дипломирани информатичар у оквиру кога су два модула: 

дипломирани информатичар и дипломирани информатичар – Професор информатике. 

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

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

 

XIII 

 

На основу предлога колегијума Факултета бр 01-140/11 од 20.02.2017. године и 

бр. 01-140/16 од 21.02.2017. године,  а на основу члана 53 став 4 Закона о високом 

образовању и члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће је једногласно донело 

следеће  

 

Одлуке 

 

XIII-1. Усваја се Извештај о раду Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу за 2016. годину. 

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Факултета из става 1 и налази се у 

прилогу. 

 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак.  

 

XIII-2. Усваја се Финансијски извештај Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу за 2016. годину. 

Саставни део ове одлуке је Финансијски извештај ПМФ-а за 2016. годину из става 

1 и налази се у прилогу. 

 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак.  

 

XIV 

 

На захтев Центра за рибарство и конзервацију биодиверзитета копнених - 

„Акваријум“, као и сагласности Института за биологију и екологију бр. 04-140/8 од 

13.02.2017. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIV-1.  Даје се сагласност за организовање  фестивала под називом: „III Фестивал 

акваристике, тераристике, рекреативног риболова и риболовног туризма“, који ће се 

одржати 13 и 14. маја 2017. године на Природно-матемаичком факултету Универзитета 

у Крагујевцу. 

 

На захтев др Драгице Кнежевић, ванредног професора, као  и сагласноси 

Института за физику бр. 02-140/1 од 9.02.2017. године, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

 

 



О д л у к у 

 

XIV-2.  Даје се сагласност проф. др Драгици Кнежевић за учешће на 

конференцији IUPAP, ICWIP, 2017, која ће се одржати у периоду од 16 до 20. јула 2017. 

године у Бирмингену (УК). 

Сагласност се издаје за потребе конкурисања код Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја за средства за суфинансирање учешћа истраживача на научним 

скуповима у иностранству. 

 

На захтев др Ненада Јанковића, научног сарадника у Институту за хемију, као  и 

сагласноси Института за хемију бр. 03-140/14 од 21.02.2017. године, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIV-3.  Даје се сагласност др Ненаду Јанковићу, научном сараднику, за 

постдокторско усавршавање у трајању од шест месеци на Департману за Фармацеутску 

хемију Универзитета у Дебрецену (Мађарска) 

 

Сагласност се даје као  један од неопходних докумената за тренутно актуелни 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

суфинансирање постдокторског усавршавања у иностранству.  

 

На захтев Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, а  на  основу   

члана 75.  Закона о високом образовању, члана   156 Статута Факултета,  Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIV-4. Даје се сагласност др Милошу Ивановићу,  доценту,  за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу,  на извођењу наставе из предмета Оперативни системи са 

фондом од 2 часа  предавања недељно у летњем семестру, за школску 2016/17 годину. 

 

XV 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка  Јовановић, економиста 

ДЕКАН 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


