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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 XXXI седнице Наставно-научног  већа  Природно-математичког факултета у 

текућем мандатном периоду, одржане дана 29.03.2017. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 24 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, проф. др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић,  др Владимир Марковић,  

проф. др Светлана Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић,  

проф. др Александар Остојић, проф. др Биљана Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. 

др Бранислав Ранковић, проф. др Снежана Симић, проф. др Марија Станић, проф. др Бобан 

Стојановић, Ненад Стојановић и проф. др Марина Топузовић.     

Са малим закашњењем седници су приступи и : проф. Др Мирoљуб Дугић, проф. др 

Љиљана Павловић и проф. др Владимир Ристић, тако да је укупан број чланова Већа на 

крају седнице био 27. 

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 председавала је, по овлашћењу Декана, проф. др. 

Марина Топузовић, продекан за наставу. Чланови Наставно-научног већа су једногласно 

усвојили следећи 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

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

професор у Институту за биологију и екологију.   

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

Институту за хемију.   

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

5. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент  у Институту 

за хемију. 

6. Утврђивање предлога одлуке за избор научног сарадника у Институту за физику.  

7. Разматрање извештаја комисијa за избор научног сарадника у Институту за 

биологију и екологију и Институту за физику. 

8. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за хемију. 



9. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 

10. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за хемију. 

11. Доношење одлуке о избору истраживача-приправника у Институту за хемију. 

12. Покретање поступака за избор истраживача-приправника у Институту за биологију 

и екологију.   

13. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за биологију и екологију. 

14. Размарање извештаја комисије за рецензију рукописа у Институту за биологију и 

екологију.  

15. Разматрање услова и мерила за упис кандидата на мастер и докторске академске 

студије физике. 

16. Разматрање извештаја Комисије за спровођење студентске анкете за зимски семестар 

школске 2016/17. године. 

17. Утврђивање предлога чланова комисија за пријемне испите за школску 2017/18 

годину. 

18. Преиначење Одлуке бр. 180/XV-1. од 08.03.2017. године 

19. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

20. Разно. 

 

I 

 

Записник под бројем 180 са XXX седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 8.03.2017. године, једногласно је усвојен. 

 

II 

 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-230/19  од  23.03.2017. 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 

 

Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Славиша Стаменковић,  редовни  професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Заштита животне средине, датум избора: 

18.10.2016. године;  

2. др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Алгологија и микологија, 

(председник Комисије), датум избора: 19.11.2003. године;  



3. др Момир Пауновић, научни саветник Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, научна област Биологија, ужа 

научна област Хидробиологија, датум избора: 23.12.2015. године;  

4. др Гордана Субаков-Симић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета 

у Београду, ужа научна област: Алгологија и микологија, датум избора: 11.04.2013. 

године; 

5. др Слободан Јовановић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, 

датум избора: 25.12.2014. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 

На захтев Института за хемију бр. 03-230/15  од  22.03.2017. 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 

 

Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Неорганска хемија у 

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

 

1. др Милош И. Ђуран,  редовни  професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, дописни члан САНУ, ужа научна област: Неоганска 

хемија (председник Комисије), датум избора у звање: 3.05.2001. године; 

2. др Живадин Д. Бугарчић, редовни  професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неоганска хемија, датум избора 

у звање: 9.04.2003. године; 

3. др Катарина Анђелковић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета 

у Београду, ужа научна област: Неоганска хемија, датум избора у звање: 

23.11.2007. године; 

4. др Зоран Д. Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета Крагујевцу, ужа научна област: Неоганска хемија, датум избора у 

звање: 26.09.2013. године; 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неоганска хемија, датум избора 

у звање: 12.03.2014. године; 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

IV 

 На захтев Института за хемију бр. 03-230/14 од 22.03.2017. 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 доцент за ужу научну област 

Физичка хемија у Институту за хемију Факултета. 

 

V 

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. 03-230/16 од 22.03.2017. године у 

саставу: др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичкog факултетa 

Универзитетa у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија (председник комисије); 

др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; др Бранимир 

Јованчићевић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа 

научна област: Примењена хемија , као и сагласности Института за хемију,   а по конкурсу 

расписаном дана 14.02.2017. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

V-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор Марине Ћендић, истраживача-сарадника, у звање 

асистент за ужу научну област Неорганска хемија у Институту за хемију Факултета и 

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

у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 

VI 

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

математичког факултета 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 извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр.25/19 од 27.03.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

VI-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Јасна Стевановић изабере у научно звање 

научни сарадник, за научну област Физика у Институту за физику Факултета, на пет 

година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити надлежном 

Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на даљи поступак. 



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. 04-230/26 од 23.03.2017. године у саставу: др 

Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

(председник Комисије); др Ана Петровић, доцент Природно-математичког факултета 

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

средине; др Милица Стојковић-Пиперац, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област Екологија и заштита животне средине, 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 др Александре Милошковић у научно звање научни 

сарадник за научну област Биологија и доставља техничко-информатичкој служби 

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

 

 

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. 02-230/28 од 28.03.2017. године у саставу: др Таско 

Грозданов, редовни професор Института за физику Универзитета у Београду, ужа научна 

обаст: Атомска, молекулска и оптичка физика; др Иван Живић, редовни професор 

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

кондензоване материје; др Мирољуб Дугић, редовни професор Природно-математичког 

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

Комисије), као и сагласности Института за физику,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор др Момира Арсенијевића 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. 

 

VIII 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-230/13 од  22.03.2017. године, а на основу члана 

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

 

 



О д л у к у 

 

VIII-1. Покреће се поступак за избор др Емине Мркалић у научно звање научни 

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

научну област Хемија. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Емине Мркалић у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Зоран Д. Матовић, редовни професор-председник комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 

хемија; 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Матија Златар, виши научни сарадник Института за хемију, технологију и 

металургију у Београду, научна област: Хемија. 

 

IX 

 

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

математичког факултета 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 извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр. 25/20 од 27.03.2017. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IX-1. Филип Грбовић., мастер биолог, бира се у звање  истраживач-сарадник за 

научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, на четири године. 

 

X 

 

На захтев Института за хемију  бр. 03.230/12 од  23.03.2017. године, а на основу члана 

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

 

О д л у к у 

 

X-1. Покреће се поступак за избор Јоване М. Мушкиње, истраживача-сарадника у 

истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 



Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Јоване Мушкиње у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Зоран Ратковић, доцент (ментор) Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска  хемија; 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска  хемија; 

3. др Веселин Маслак, ванредни професор Хемијског факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Органска  хемија. 

 

XI 
 

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

математичког факултета 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 извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/21 од 27.03.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

Одлуку 

 

XI-1. Едина Авдовић, мастер хемичар, бира се у звање  истраживач-приправник за 

научну област Хемија у Институту за хемију, на три године. 

 

XII 

 

На захтев Института за  биологију и екологију бр. 04-230/21 од  23.03.2017. године, 

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

је донело следећу  

О д л у к у 

 

XII-1. Покреће се поступак за избор Јоване Тубић у истраживачко звање 

истраживач-приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Јоване Тубић у звање из 

става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и еволуција 

(председник Комисије); 

2. др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 

биологија; 



3. др Гордана Јоксић, научни саветник Института за нуклеарна истраживања „Винча“ 

у Београду, ужа начна област: Генетичка токсикологија. 

 

На захтев Института за  биологију и екологију бр. 04-230/20 од  23.03.2017. године, 

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

је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-2. Покреће се поступак за избор Александре Марковић у истраживачко звање 

истраживач-приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Александре Марковић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета  у  Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и еволуција 

(председник Комисије); 

2. др Милан Станковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија биљака; 

3. др Гордана Јоксић, научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у 

Београду, ужа начна област: Генетичка токсикологија. 

 

На захтев Института за  биологију и екологију бр. 04-230/22 од  23.03.2017. године, 

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

је донело следећу 

  

О д л у к у 

 

XII-3. Покреће се поступак за избор Александре Митровић у истраживачко звање 

истраживач-приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Александре Митровић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

животне средине (председник Комисије); 

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

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

животне средине;  

3. др Гордана Субаков-Симић,  ванредни професор Биолошког факултета 

Универзитета у Београду, ужа начна област: Алгологија и микологија. 

 

 



XIII 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-230/24 од 23.03.2017. 

године у саставу: др Иво Караман (председник комисије), редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Зоологија; др 

Драга Граора, ванредни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, 

ужа научна област: Ентомологија и пољопривредна зоологија; др Тања Тракић, научни 

сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област 

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

Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

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

математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом: „Фаунистичка и екотоксиколошка студија Lumbricidae (Annelida: Oligochaeta) 

централне Србије“ кандидата Јоване Секулић. 

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  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. 
 

XIV 
 

На основу Извештаја рецензионе комисије у Институту за биологију и екологију у 

саставу: др Маја Чакић-Милошевић, доцент Биолошког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Биологија ћелије и ткива; др Мирела Укропина, доцент 

Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Биологија ћелије и 

ткива; др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија, 

као и сагласности Института за биологију и екологију бр.04-230/25 од 23.03.2017. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIV-1. Прихвата се Извештај рецензионе комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис помоћног уџбеника у форми приручника 

под називом „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 проследи у 

даљу процедуру ради штампања. 



XV 

 

На основу захтева Института за  физику бр. 02-230/2 од  16.03.2017. године и 02-

230/1  од  16.03.2017. године, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно- научно 

веће Факултета једногласно је донело следеће 

 
  

О д л у к е 
 

XV-1. Усвајају се ближи услови и мерила за упис кандидата на мастер академске 

студије физике.  

Саставни део ове одлуке је документ: Ближи услови и мерила за упис кандидата на 

мастер академске студије физике из става 1 и налази се у прилогу. 

 

XV-2. Усвајају се ближи услови и мерила за упис кандидата на докторске академске 

студије физике.  

Саставни део ове одлуке је документ: Ближи услови и мерила за упис кандидата на 

докторске академске студије физике из става 1 и налази се у прилогу. 
 

 

XVI 
 

На основу дописа Продекана за наставу и председника Комисије за обезбеђење 

квалитета бр. 01-230/27 од 28.03.2016. године и достављеног Извештаја, сачињеног на 

основу резултата студентске анкете обрађених од стране Комисије за спровођење 

студентског вредновања квалитета студијских програма и педагошког рада наставника и 

сарадника, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

 

О д л у к у 

 

XVI-1. Прихвата се Извештај о резултатима студентског вредновања квалитета 

студијских програма и педагошког рада наставника и сарадника за зимски семестар 

школске 2016/17. године.  

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

XVII 
 

На основу достављених предлога  Института за биологију и екологију бр. 04-230/18 

од 23.03.2017. године, Института за физику бр. 02-140/2 од 09.02.2017. године,  Института 

за хемију бр. 03-230/17 од 23.03.2017. године и Института за математику и информатику  

бр. 05-230/8 и  05-230/9 од 20.03.2017. године, а у вези са избором чланова комисије за 

спровођење конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија за 

школску  2017/18. годину, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

 

 

 



О д л у к у 
 

XVII-1. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу комисија за спровођење 

конкурса за упис студената у прву годину oсновних академских студија за школску 

2017/2018. годину на Природно-математичком факултету у Крагујевцу и то у следећем 

саставу: 

1) Комисија за упис на основне академске студије биологије и основне академске 

студије екологије у Институту за биологију и екологију: 

 

1. др Бранка Огњановић, редовни професор, председник Комисије 

2. др Александар Остојић, ванредни професор члан; 

3. др Маријана Косанић, доцент, члан 

 

2) Комисија за упис на основне академске студије физике у Институту за физику: 

 

1. др Драгана Крстић, доцент, председник комисије; 

2. др Ненад Стевановић, ванредни професор, члан; 

3. др Саша Симић, доцент, члан. 

 

3) Комисија за упис на основне академске студије хемије у Институту за хемију: 

 

1. др др Љубинка Јоксовић, доцент,председник; 

2. др Јована Богојески, доцент,  члан и 

3. др Владимир Михаиловић, члан. 

 

 

4) Комисија за упис на основне академске студије математике и основне академске 

студије информатике у Институту за математику и информатику: 

 

1. др Бојана Боровићанин, доцент, председник 

2. др Татјана Томовић, доцент, члан; 

3. Милица Грбовић, асистент, члан.  

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

На основу достављених предлога  Института за биологију и екологију бр. 04-230/18 

од 23.03.2017. године,  Института за физику бр. 02-140/2 од 09.02.2017. године,  Института 

за хемију бр. 03-230/17 од 23.03.2017. године и Института за математику и информатику бр.  

05-230/4,  05-230/5, 05-230/6 и 05-230/7 од  20.03.2017. године,  а у вези са избором чланова 

комисије за спровођење конкурса за упис студената у прву годину мастери докторских 

академских студија за школску 2017/2018. годину, Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следећу 

 

 

 

 

 



О д л у к у 

 

XVII-2. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу да формира комисије за 

спровођење конкурса за упис студената у прву годину мастер и докторских академских 

студија за школску 2017/2018. годину на Природно-математичком факултету у Крагујевцу  

у следећем саставу: 

 

1) Комисија за упис на мастер академске студије биологије, мастер академске 

студије екологије и  мастер академске студије биологије- молекуларна биологија 

у Институту за биологију и екологију: 

 

1. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, председник Комисије 

2. др Снежана Симић, ванредни професор, члан; 

3. др Ана Митровски-Богдановић, доцент, члан. 

 

2) Комисија за упис на докторске академске студије биологије у Институиту за 

биологију и екологију 

 

1. др Љиљана Чомић редовни професор, председник комисије; 

2. др Бранислав Ранковић,, редовни професор, члан; 

3. др Владица Симић, редовни професор, члан. 

 

3) Комисија за упис на мастер и докторске академске студије физике у Институту 

за физику: 

 

1. др Драгана Крстић, доцент, председник комисије; 

2. др Ненад Стевановић, доцент, члан; 

3. др Саша Симић, доцент, члан. 

 

4) Комисија за упис на мастер академске студије хемије у Институту за хемију: 

 

1. др Снежана Рајковић,ванредни професор, председник комисије 

2. др Миорад Васојевић, доцент, члан; 

3. др Ненад Вуковић, члан 

 

5) Комисија за упис на докторске академске студије хемије у Институту за  

хемију: 

 

1. др Зорка Станић, ванредни професор,  председник комисије; 

2. др Верица Јевтић, доцент, члан 

3. др Милан Јоксовић, ванредни професор. 

 

 

 

 

 



6) Комисија за упис на мастер и докторске академске студије математике у 

Институту за математику и информатику: 

 

1. др Бранислав Поповић, ванредни професор, председник комисије;  

2. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, члан; 

3. др Емилија Нешовић, ванредни професор, члан; 

4. др Слађана Димитријевић, доцент, члан. 

 

7) Комисија за упис на мастер академске студије информатике и докторске 

академске студије рачунарских наука у Институту за математику и 

информатику: 

 

1. др Милош Ивановић, доцент, председник комисије; 

2. др Ана Каплареви-Малишић, доцент, члан; 

3. др Вишња Симић, доцент, члан. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

XVIII 

 

 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  је 

већином гласова „ЗА“, 1 гласом „ПРОТИВ“ и 1“УЗДРЖАНИМ“ гласом донело следећу  

 

О д л у к у 

 

XVIII-1. Преиначава се Одлука Наставно-научног већа Факултета бр.180/XV-1. од 

08.03.2017. године, тако да гласи: 

 

„  Утврђује се предлог Заједничког студијског програма Интегрисаних академских 

студија првог и другог степена Психологија Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, Факултета медицинских наука, ФИЛУМ-а 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.”  

 

 

XIX 

 

На захтев Факултета инжењерских наука бр. 01-1/772-2 од 3.03.2017. године, 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 

 

XIX-1. Даје се сагласност за рад у допунском радном односу до 30% пуног радног 

времена на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу у школској 2017/18. 

години следећим наставницима и сарадницима:  

 

- др Мирјани Лaзић, доценту, за извођење наставе из предмета Математика 1 и 

Математика 2; 

- др Мирјани Павловић, доценту, за извођење наставе из предмета Математика 2 и 

Математика 3; 

- др Марији Станић, ванредном професору, за извођење наставе из предмета 

Математика 1,  Математика 2 и Нумеричка анализа и дискретна математика; 

- др Браниславу Поповићу, ванредном професору, за извођење наставе из предмета 

Математика 3; 

- др Татјани Томовић, доценту, за извођење наставе из предмета Математика 1, 

Математика 2 и Нумеричка анализа и дискретна математика; 

- Ненаду Стојановићу, асистенту, за извођење наставе из предмета Математика 1, 

Математика 2 и Нумеричка анализа и дискретна математика; 

- др Милошу Ивановићу, доценту, за извођење наставе из предмета Паралелни 

рачунарски системи; 

- Милици Грбовић, асистенту, за извођење наставе из предмета Математика 1 и 

Математика 2; 

- Александру Миленковићу, асистенту, за извођење наставе из предмета Математика 

1, Математика 2 и Математика 3. 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-230/10 од 22.03.2017. године и члана 156 

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

 

 

О д л у к у 

 

XIX-2. Даје се сагласност др Владимиру Петровићу за плаћено одсуство у периоду 

од 24.06.2017.  до  29.06.2017. године ради учешћа на конференцији „The 10th Joint Meeting 

on Medicinal Chemistry“, која ће се одржати у Дубровнику (Хрватска). 

Сагласност се даје као један од докумената неопходних при конкурисању за средства 

Министаства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за учешће на 

научним конференцијама у иностранству. 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-230/11 од 22.03.2017. године и члана 156 

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

 

 

 

 

 

 



О д л у к у 

 

XIX-3. Даје се сагласност др Снежани Рајковић, ванредном професору у Институту 

за хемију, за плаћено одсуство у периоду од 07. до  10.  јуна 2017. године ради учешћа са 

радом  на научној конференцији у Тулузу, Француска (ISABC 14,  7/10 june 2017, Toulouse, 

France).  

Сагласност се даје као један од докумената неопходних при конкурисању за средства 

Министаства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за учешће на 

научним конференцијама у иностранству. 

 

На основу захтева проф. др Марије Станић, бр. 05-230/29 од 28.03.2017. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIX-4. Бира се за техничког уредника ( Tehnical Editor) часописа Kragujevac Journal 

of  Mathematics, др Татјана Томовић, доцент у Институту за математику и информатику. 

 

XX 

 У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 

 

 

 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 27 минута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка  Јовановић, економиста 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 

 

Проф. др Марина Топузовић 

 


