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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  III  седнице Наставно-научног  већа  Природно-математичког   факултета  у   

текућем мандатном периоду, одржане дана 02.12.2015. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 29  чланoва већа и то: др Снежана Бранковић,  проф. др Зорица Бугарчић, 

мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић, доц. др Слађана 

Димитријевић, проф. др Милош Ђуран,  проф. др Иван Живић,  др Марија Живковић, доц. 

др Милош Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, доц. др 

Драгана Крстић,  мр Владимир Марковић, доц. др Светлана Милошевић-Златановић, 

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

проф. др Љиљана Павловић,  проф. др Биљана Петровић,  проф. др Зорица Петровић, 

проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Поповић, проф.  др 

Бранислав Ранковић,  проф. др Снежана Симић, проф. др Бобан Стојановић, Ненад 

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

Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и  проф. др Светислав Савовић и 

проф. др Предраг Ђурђевић, тако да је укупан број присутних био 31. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: управник Института за физику проф. др Милан Ковачевић, 

секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник и Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа председавао је Декан Факултета, 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. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за математику и информатику, 

3. Утврђивање предлога за избор наставника у звање доцент при катедри опште 

образовних предмета, 

4. Покретање поступка за стицање научног звања виши научни сарадник у 

Институту за хемију, 

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

хемију, 

6. Разматрање извештаја  комисије за избор истраживача приправника у Институту 

за биологију и екологију, 

7. Покретање поступка за избор истраживача приправника у Институту за 

биологију и екологију, 



8. Разматрање извештаја комисије за преглед, оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за физику, 

9. Одређивање комисија за преглед, оцену и одбрану докторских дисертација у 

Институту за биологију и екологију и Институту за математику и информатику, 

10. Захтев за мањим изменама студијског програма ОАС Хемија, 

11. Разно. 

 

 

I 

 

Записник  под  бројем 68 са II седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 18.11.2015. године, једногласно је усвојен. 

 

II 

 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и  Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр.05-1190/7 од 30.11.2015. године у саставу: др Зоран Ракић, редовни 

професор Математичког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: 

Геометрија;  др Мирјана Ђорић, редовни професор Математичког факултета Универзитета 

у Београду,  ужа научна област  Геометрија;  др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Геометрија, као и сагласности Института за математику и информатику, а по 

конкурсу расписаном дана 28.10.2015. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 
О д л у к у 

 

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

Крагујевцу са предлогом за избор др Емилије Нешовић, доцента, у звање ванредни 

професор за ужу научну област Геометрија у Институту за  математику и информатику 

Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у 

циљу објављивања на универзитетском сајту. 

 

III 

 

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

Природно -математичког факултета у саставу:  др Предраг Новаков, редовни професор 

Филозофског факултета  Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Енглески језик и 

лингвистика; др Јелена Даниловић-Јеремић, доцент Филолошко-уметничког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Енглески језик и лингвистика;  др 

Маријана Матић,  доцент  Филолошко-уметничког факултета  Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област  Енглески језик, као и сагласности  Катедре општеобразовних 

предмета, као и дописа Универзитета бр.01-15/175 од  30.11.2015. године, Наставно-

научно веће је једногласно донело следећу 

 

 

 



О д л у к у 

 

II-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Аница Глођовић  изабере у звање доцент  

за ужу научну област Енглески језик на Катедри општеобразовних предмета Факултета 

на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Стручном већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

IV 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-1190/2  од 26.11.2015. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

 

IV-1. Покреће се поступак за избор др Биљане Шмит, научног сарадника, у 

научно  звање  виши научни сарадник у Институту за хемију Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу, за научну област  Хемија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Биљане Шмит у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Зорица Петровић,  редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

2. др Милан Јоксовић,  ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Зоран Марковић, редовни професор Државног универзитета у Новом 

Пазару, ужа научна област: Хемија. 

 

 

V 

 

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. 03-1190/3  од 26.11.2015. године у саставу: др 

Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област  Органска хемија;  др Нико Радуловић, ванредни професор 

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

хемија и биохемија; др Данијела Илић Коматина, доцент Факултета техничких наука у 

Косовској Митровици Универзитета у Приштини, ужа научна област Органска хемија и 

биохемија;  др Зоран Ратковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област  Органска хемија; др Иван Дамљановић, научни сарадник 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија, као 

и сагласности Института за хемију, 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 др Анке Пејовић у звање научни сарадник, за научну 

област Хемија и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем 

објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 

VI 

 

 

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. 04-1190/4  од 30.11.2015. године у саставу: др 

Снежана Пешић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област  Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Александар 

Остојић, ванредни професор  Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

Снежана Танасковић, доцент Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област  Заштита биља, као и сагласности Института за биологију и екологију, 

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 Драгане Предојевић у истраживачко звање 

истраживач приправник за научну област  Биологија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 

30 дана. 

 

 

VII 

 

На захтев Института за биологију и екологију бр.04-1190/6  од 30.11.2015. године, а 

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

донело следећу 

О д л у к у 

 

VII-1. Покреће се поступак за избор Тијане Величковић у истраживачко звање 

истраживач-приправник у Институту за биологију и екологију Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Тијане Величковић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 



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

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

заштита животне средине; 

2. др Ана Петровић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биологија, 

3. др Ђурађ Милошевић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета у 

Нишу, ужа научна област: Екологија и заштита животне средине. 

 

VIII 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 02-1190/1 од 

24.11.2015. године у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (ментор), ужа научна област 

Радијациона физика;  др Владимир Удовичић, виши научни сарадник Института за 

физику, Београд, ужа научна област Радијациона физика; др Ненад Стевановић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Радијациона физика, као и сагласности Института за физику, Наставно-научно веће 

Факултета  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 „Проучавање 

еманације, ексхалације и мерних техника радона“ кандидата  Јелене Стајић. 

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. 

Истовремено, на основу Закона о високом образовању, члан 30 став 8, Факултет ће 

објављивањем Извештаја стручне  комисије и докторске дисертације на сајту Факултета и 

достављањем докторске дисертације библиотеци Факултета обезбедити да у року од 30 

дана, као и до одбране дисертације, буду доступни стручној, научној и друштвеној 

јавности. 

 

IX 

 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета и захтева Института за биологију и  

екологију бр. 04-11190/5 од 30.11.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је  

једногласно донело следећу 

 

 

 

 



О д л у к у 

 

IX-1. Oдређује се  комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом: „Екологија, биодиверзитет и конзервација слатководних шкољки 

фамилије Unionidae у Србији“  кандидата  Jeлене Томовић, у следећем саставу: 

 

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

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

заштита животне средине; 

2. др Момир Пауновић, виши научни сарадник  Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“,  ужа научна област: Биологија, Хидроекологија; 

3. др Јасна Лајтнер, доцент, Биолошки одсјек Природословно-математичког 

факултета свеучилишта у Загребу, ужа научна област: Малакоекологија- биологија 

и екологија слатководних мекушаца. 

 

 

 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета и захтева Института за биологију и  

екологију бр. 05-1190/8 од 01.12.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је  

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

IX-2. Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом: „Методе развоја и адаптације регресионих модела базиране на генетским 

алгоритмима“  кандидата  мр Милована Миливојевића у следећем саставу: 
 

 

1. др Дејан Дивац, научни саветник Института за водопривреду „Јарослав Черни“ у 

Београду, ужа научна област: Грађевинарство; 

2. др Владимир Ранковић, ванредни професор Економског факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна опбласт: Статистика и информатика; 

3. др Милош  Ивановић,  доцент ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област: Рачунарске комуникације; 

4. др Бобан Стојановић, ванредни професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу 

(ментор),  ужа научна ообласт: Програмирање. 

 

 

X 

 У оквиру ове тачке кратко је дискутовала проф. др Љубинка Јоксовић. Након ове 

дискусије а,  на захтев Института за хемију бр. 03-1190/9 од 01.12.2015. године, а на 

основи члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је  једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

 

X-1. Усваја се предлог одлуке о мањим изменама студијског програма основних 

академских студија хемије и то у делу замене Завршног рада предметом под називом:  



Х 100 Завршни испит, при чему број ЕСПБ остаје исти, а број часова активне 

наставе се уклапа у стандарде за акредитацију студијског програма.  

У прилогу ове одлуке налазе се Књига предмета и Извод из електронског 

формулара ОАС хемија и ПМФ-а из којих се уочава да након спроведене измене, 

оптерећење наставника остаје у оквиру прописаних стандарада. 

 

     XI 

У пквиру ове тачке Декан Факултета проф. др Срећко Трифуновић обавестио је 

чланове Наставно-научног већа као и Управнике Института Факултета да у наредном 

периоду доставе списак истраживача и сарадника ангажованих на научним пројектима 

Министраства просвете, науке и технолошког развоја ради продужетака Уговора о раду. 

Такође се и Наставно-научно веће сагласило да наредна седница Наставно-научног већа 

буде одржана 23.12.2015. године.  

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 15 минута. 

 

 

       З А П И С Н И Ч А Р                  ДЕКАН  

 

Далиборка Јовановић, економиста 

                                                          Проф. др Срећко Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


