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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 680 

10. 10. 2018. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са XLXXIII седнице  Наставно-научног већа Природно-математичког факултета 

у текућем мандатном периоду, одржане дана 10. 10. 2018. године, са почетком у 12 

часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 26  чланова већа и то: проф. др Зорица Бугарчић, мр Љиљана 

Вукићевић-Ђорђевић,  Милица Грбовић, др Иван Дамљановић, доц. др Слађана 

Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош 

Ивановић, Драгана Јаковљевић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, 

др Владимир Марковић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др 

Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др 

Биљана Петровић, проф.др Виолета Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др 

Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, 

проф. др Бобан Стојановић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Руководећи радници Факултета, као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: доц. др Милан Станковић, управник Института за биологију и 

екологију, проф. др Ненад Стевановић, управник Института за физику, 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  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Верификација мандата чланова ННВ-а. 

2. Усвајање записника са претходне седнице. 

3. Покретање поступака за избор наставника у звање доцент у Институту за 

биологију и екологију. 

4. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за 

математику и информатику. 

5. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент у Институту за 

математику и информатику. 

6. Покретање поступака за избор истраживача-сарадника у Институту за 

математику и информатику. 

7. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

математику и информатику. 

8. Предлог рецензената за оцену рукописа у Институту за биологију и екологију. 

9. Разматрање Извештаја о самовредновању. 

10. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

11. Разно. 
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I 

На основу дописа Института за биологију и екологију бр. 04-680/5  од 08. 10.2018. 

године, а сходно члану 155 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

I-1. Верификује се мандат новоизабраног члана Наставно-научног већа проф. др 

Владици Симићу, редовном професору у Институту за биологију и екологију, у текућем 

мандатном периоду.  

Верификацијом мандата проф. др Владица Симић је постао пуноправни члан већа 

на текућој седници. 

Утврђује се да је на основу члана 155 став 1 Статута Факултета проф. др 

Браниславу Ранковићу, редовном професору у Институту за биологију и екологију 

престао је мандат члана Наставно-научног већа, закључно од 30.09.2018. године,  због 

одласка у старосну пензију. 

На основу дописа Института за физику бр. 02-650/4  од 20. 09.2018. године, а 

сходно члану 155 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

I-2. Верификује се мандат новоизабраног члана Наставно-научног већа проф.др 

Виолети Петровић, ванредном професору у Институту за физику, у текућем мандатном 

периоду.  

Верификацијом мандата проф. др Виолета Петровић је постала је пуноправни 

члан већа на текућој седници. 

Утврђује се да је на основу члана 155 став 1 Статута Факултета проф. др Драгици 

Кнежевић, ванредном професору у Институту за физику престао је мандат члана 

Наставно-научног већа, закључно од 30.09.2018. године, због одласка у старосну 

пензију. 

II 

Записник под бројем са XLXXII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 26.09.2018. године, једногласно је усвојен. 

III 

По захтеву Института за билогију и екологију, бр. 04-680/4 од 08.10.2018. године, 

а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

III-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 

Микробиологија у Институту за биологију и екологију Факултета. 
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По захтеву Института за билогију и екологију, бр. 04-680/3 од 08.10.2018. године, 

а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

III-2. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент, за ужу научну област 

Алгологија и микологија у Институту за биологију и екологију Факултета. 

IV 

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

математичког факултета у саставу: др Александар Настић, ванредни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Математика 

(председник Комисије); др Слађана Димитријевић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; др Татјана Томовић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама, као 

и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 

25/61 од 01.10.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

IV-1. Богдан Пирковић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну 

област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

информатику Факултета на три године.   

V 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-680/11 од 08.10.2018. 

године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

V-1. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област 

Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

VI 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-680/10 од 08.10.2018. 

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

једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

VI-1. Покреће се поступак за избор Маринка Тимотијевића, мастер 

математичара, у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за математику 

и информатику, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област 

Математика. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Маринка 

Тимотијевића у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Раде Живаљевић, научни саветник, Математички институт САНУ; научна 

област: Математика (председник Комисије); 

2. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика; 

3. др Синиша Врећица, редовни професор, Математички факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Топологија. 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-680/9 од 08.10.2018. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-2. Покреће се поступак за избор Ненада Стојановића, дипломираног 

математичара, у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за математику 

и информатику, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област 

Математика. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Ненада Стојановића 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Миодраг Рашковић, редовни професор, Математички институт САНУ; ужа 

научна област: Алгебра и логика;  

2. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика (председник 

Комисије); 

3. др Небојша Икодиновић, ванредни професор, Математички факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Алгебра и математичка логика. 

VII 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-680/8 од 

08.10.2018. године и члана 48 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

“Неке специјалне врсте кривих, репера и површи у просторима Минковског” и 

испуњености услова кандидата Милице Грбовић и предложеног ментора, за израду 

докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
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1. др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: 

Геометрија (председник Комисије); 

2. др Емилија Нешовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Геометрија (предложени 

ментор); 

3. др Мирјана Ђорић, редовни професор Математичког факултета Универзитета у 

Београду; ужа научна област: Геометрија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

VIII 

На основу захтева  Института за биологију и екологију, бр. 04-680/6 од 

08.10.2018. године, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа: „КИШНЕ ГЛИСТЕ 

(OLIGOCHAETA: LUMBRICIDAE) СРБИЈЕ“, аутора, др Тањe Тракић, научног 

сарадника Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, др Јоване 

Секулић, научног сарадника Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу и др Мирјана Стојановић Петровић, ванредног професора Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у следећем саставу: 

 

1. др Иво Караман, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду; ужа научна област: Зоологија, 

2. др Ана Митровски Богдановић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Зоологија. 

IX 

На основу члана 156 Статута Факултета и захтева Комисије за самовредновање 

Факултета бр. 01-680/2 од 08.10.2018.  године, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

X-1. Усваја се Извештај о самовредновању Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу.  

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

прилогу. 

X 

На захтев Економског факултета у Крагујевцу,  бр. 2300/X од 02.10.2018. године, 

а на основу члана 90.  Закона о високом образовању, члана 156 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

XI-1. Даје се сагласност др Бојани Боровићанин, доценту, у Институту за 

математику и информатику Факултета, за рад у допунском радном односу до 30% пуног 

радног времена на Економском факултету у Крагујевцу, на предмету Математика у 

економији, за школску 2018/19 годину, са оптерећењем од 1,5 часова недељно на 

годишњем нивоу. 

XI 

У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др 

Александар Остојић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Светлана Марковић. 

Након ове дискусије, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XII-1. Одобравају се апсолвентски испитни рокови, новембарски и децембарски 

и то студентима који су одслушали наставу по програмима пре ступања Закона о 

високом образовању, као и студентима који су одслушали наставу (апсолвенти, тј. 

студенти који су одслушали четврту годину основних академских студија и прву годину 

мастер академских студија) по одредбама Студијских програма усвојених по Закону о 

високом образовању. 

Пријава за новембарски испитни рок биће 01. и 02. 11.2018. године, а полагање 

испита одржаће се од 05-30.11.2018. године. 

Пријава за децембарски испитни рок биће 03. и 04.12.2018. године, а полагање 

испита одржаће се од 06-31.12. 2018. године. 

XIII 

У оквиру тачке разно Декан Факултета обавестио је чланове Наставно-научног 

већа да је у току предавање Захтева Управницима Института за план рада за наредну 

годину. Такође је и истакао да се Правилник о плагијаризму односи на будуће кандидате 

који пријављују докторску дисертацију. 

 

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

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


