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З А П И С Н И К 
 

Са XXV седнице Наставно-научног већа Природно-математичког   факултета у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 14.12.2016. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовалo је 30 чланова већа и то: др Снежана Бранковић, проф. др Зорица 
Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др 
Мирољуб Дугић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, др Марија Живковић,  
доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, др Драгана Крстић, др 
Владимир Марковић, проф. др Светлана Марковић, 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 Владимир Ристић, проф. др Марија 
Станић, проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, 
проф. др Срећко Трифуновић ипроф. др Љиљана Чомић.     

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, Далиборка Јовановић, економиста 

Седницом Наставно-научног већа је председавао 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. Информације о раду редовних професора Факултета. 
3. Доношење одлука о избору сарадника у звање асистент у Институту за хемију и 

Институту за математику и информатику. 
4. Разматрање извештаја комисија за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за математику и информатику. 
5. Доношење одлука о избору сарадника у настави у Институту за математику и 

информатику. 
6. Разматрање извештаја комисије о избору научног сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 
7. Разматрање извештаја комисијeза избор истраживача-приправника у Институту 

за физику. 
8. Покретање поступка за избор истраживача-приправника у Институту за физику. 
9. Утврђивање предлога одлуке о прихватању извештаја комисије за оцену и 

одбрану докторске дисертације у Институту физику. 
10. Покретање поступка комисије за оцену научне засновности теме и испуњености 

услова кандидата у Институту биологију и екологију. 
11. Разматрање захтева за повећање броја студената на ОАС Информатика. 



12. Разматрање Плана рада ПМФ-а за 2017. годину. 
13. Разно. 

 
I 

 
Записник под бројем 1070 са XXIV седнице Наставно-научног већа, у 

текућеммандатном периоду, одржане дана 30.11.2016. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 У оквиру ове тачке поведена је краћа дискусија у којој су учествовали: проф. др 
Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др. Иван Живић. Након ове 
дискусије а, на основу дописа бр.  01-1110/1од. 06.12.2016. године, бр. 01-1110/2 од 
06.12.2016. године,  бр.  01-1110/3 од. 06.12.2016. године, бр. 01-1110/8 од. 09.12.2016. 
године,бр. 01-1110/9 од. 12.12.2016. године01-1110/11 од. 13.12.2016. године, бр.01-
1110/12 од. 13.12.2016. године, бр.01-1110/14 од. 14.12.2016. године, као и члана 2 став 
7,8 и 9 Правилника начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу,  Наставно-научно веће Факултета једногласно 
је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
II-1.Усвајају се информације о раду следећих редовних професора Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу: 
 
1. Проф. др Светлане Марковић 
2. Проф. др Мирољуба Дугића 
3. Проф. др Светислава Савовића 
4. Проф. др Зорице Петровић 
5. Проф. др Ивана Живића 
6. Проф. др Бранислава Ранковића 
7. Проф. др Оливере Милошевић-Ђорђевић 
8. Проф. др Милоша Ђурана. 
 
Саставни део ове Одлуке су Информације о раду из става 1 ове Одлуке и налазе 

се у прилогу. 
Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 
 
 
 
 

 
III 

 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др  Нико Радуловић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Органска 
хемија и Биохемија; др Милан Јоксовић (председник комисије), ванредни професор 
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 Извештаја 
руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр.  25/56 од 
06.12.2016.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
III-1. Драгана Стевановић, асистент, бира се у звање асистента за ужу научну 

област Органска хемија у Институту за хемију Факултета, на три године. 
 

 
На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др  Зорка Станић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Аналитичка хемија; др Снежана Николић- Мандић (председник комисије), редовни 
професор Хемијског факултета  Универзитета у Београду, ужа научна област: 
Аналитичка хемија; др Зоран Симић,  научни сарадник Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу,  научна област  Хемија, као иизвештаја 
руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/57 од 
06.12.2016.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
III-2. Јелена Степановић, асистент, бира се у звање асистента за ужу научну 

област Аналитчка хемија у Институту за хемију Факултета, на три године. 
 

 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др  Небојша Икодиновић, доцент 
Математичког факултета у Београду, ужа научна област Математичка логика; др 
Владимир Цвјетковић (председник комисије), доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Информатика у физици; др 
Вишња Симић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област Вештачка интелигенција, као иизвештаја руководиоца техничко-
информатичке службе и продекана за наставу бр.  25/58 од 06.12.2016. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
III-3. Јелица Васиљевић,  сарадник у настави, бира се у звање асистента за 

ужу научну област Вештачка интелигенција у Институту за  математику и 
информаику Факултета, на три године. 

 
IV 

 
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. 05-1110/10  од 
12.12.2016. године у саставу: др Александар Цветковић, редовни професор Машинског 
факултета у Београду, ужа научна област Математика и рачунарство; др Марија 



Станић (председник комисије), ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама; др 
Слађана Димитријевић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама, као и сагласности 
Института за математику и информатику, а по конкурсу расписаном дана  
23.11.2016.године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следеће 

 
О д л у к е 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Александра Аксентијевића у звање 
асистент за ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за 
математику и информатику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 
 

IV-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно - математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Александра Јовановћа у звање 
асистент за ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за 
математику и информатикуФакултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 
 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета 
Одлуке ректорскогколегијума бр.819 од 22.10.2012.године и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-1110/15 од 14.12.2016. 
године у саставу: др Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета 
у Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство; др Бобан Стојановић 
(председник комисије), ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање; др Ана Капларевић-
Малишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Програмирање, као и сагласности Института за математику и 
информатику, а по конкурсу расписаном дана  23.11.2016.године у листу „Послови“, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IV-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Срђана Николића у звање асистент за 
ужу научну област Програмирање у Институту за математику и информатику 
Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој 
служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 
 

V 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др  Александар Цветковић, редовни 
професор Машинског факултета у Београду, ужа научна област Mатематика и 
рачунарство; др Мирјана Павловић (председник комисије), доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка 
анализа са применама; др Татјана Томовић, доцент Природно-математичког факултета 



Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама, као 
и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр.  
25/59 од 06.12.2016.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласнодонело 
следећу 

 
О д л у к у 

 
V-1. Теодора Трифуновић, дипломирани математичар, бира се у звање 

сарадник у настави са 60% пуног радног времена за ужу научну област 
Математичка анализа са применамау Институту за математику и информатику 
Факултета, на годину дана. 
 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др  Александар Цветковић, редовни 
професор Машинског факултета у Београду, ужа научна област  Mатематика и 
рачунарство; др Бобан Стојановић (председник комисије), ванредни професор  
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Програмирање; др Ана Капларевић-Малишић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање, као 
иизвештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр.  
25/60 од 06.12.2016.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласнодонело 
следећу 

 
О д л у к у 

 
V-2. Марко Кнежевић, дипломирани информатичар, бира се у звање сарадник 

у настави са пуним радним временом за ужу научну област Програмирање у 
Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана. 
 

 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др  Александар Цветковић, редовни 
професор Машинског факултета у Београду, ужа научна област Mатематика и 
рачунарство; др Бобан Стојановић (председник комисије), ванредни професор  
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Програмирање; др Ана Капларевић-Малишић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање, као 
иизвештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр.  
25/61 од 06.12.2016.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласнодонело 
следећу 

 
О д л у к у 

 
V-3.Филип Радовановић дипломирани информатичар, бира се у звање 

сарадник у настави са 50% пуниог радног времена за ужу научну област 
Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана. 
 
 



На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др  Александар Цветковић, редовни 
професор Машинског факултета у Београду, ужа научна област Mатематика и 
рачунарство; др Бобан Стојановић (председник комисије), ванредни професор  
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Програмирање; др Ана Капларевић-Малишић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање, као 
иизвештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 
25/62 од 06.12.2016.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласнодонело 
следећу 

 
О д л у к у 

 
V-4. Алекса Церовина, дипломирани информатичар, бира се у звање сарадник 

у настави са 50% пуног радног времена за ужу научну област Програмирање у 
Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана. 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисијеПриродно-
математичког факултета у саставу: др  Александар Цветковић, редовни професор 
Машинског факултета у Београду, ужа научна област Mатематика и рачунарство;др 
Бобан Стојановић (председник комисије), ванредни професор  Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Програмирање; др Ана 
Капларевић-Малишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање, као иизвештаја руководиоца техничко-
информативне службе и продекана за наставу бр.  25/63 од 06.12.2016.године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласнодонело следећу 

 
О д л у к у 

 
V-5. Саша Станојков, дипломирани информатичар, бира се у звање сарадник 

у настави са 30% пуниог радног времена за ужу научну област Програмирање у 
Институту за математику и информатику Факултета, на годину 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. 04-1110/6 од 09.12.2016.године у саставу: др 
Ружица Игић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Новом Саду, ужа научна област Ботаника; др Марина Топузовић (председник 
комисије), ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, фитохемија и систематика биљака; др 
Вера Ђекић, виши научни сарадник Центра за стрна жита у Крагујевцу, ужа научна 
област: Агротехника и агроекологија; др Горица Ђелић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, 
систематика и филогенија биљака; др Милан Станковић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, 
систематика и филогенија биљака, као и сагласности Института забиологију 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 Снежане Бранковић за научну област 
Биологија 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.02-1110/4 oд 08.12.2016. године у саставу: др 
Виолета Петровић (председник комисије), доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 
физика; др Татјана Миладиновић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област Физика и ужа научна област: Атомска, 
молекулска и оптичка физика, др Братислав Маринковић, научни саветник Института 
за физику у Земуну,  ужа научна област: Атомска, молекулска, хемијска и оптичка 
физика, као и сагласности Института за физику, 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 Кристине Исаковић, мастер физичара, 
у звање истраживач-приправник 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 физику бр. 02-1110/5 од 08.12.2016. 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 Александра Марковића у истраживачко 
звање истраживач-приправник у Институту за физику Природно-математичког 
факултета. 

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

1. др Драгослав Никезић (председник комисије), редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Радијациона физика; 

2. др Мићо Митровић, редовни професор Физичког факултета у Београду, ужа 
научна област: Физика кондензованог стања материје; 

3. др Ненад Стевановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика. 
 



IX 
 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне 
комисије Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др 
Таско Грозданов (председник комисије), научни саветник Института за физику у 
Београду, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика; др Иван Живић, 
редовни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ужа научна 
област: Физика кондензоване материје; др Владимир Ристић, редовни професор 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ужа научна област Aтомска, 
молекулска и оптичка физика, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 
службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/64 од 08.12.2016.године, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Динамика 
квантних подсистема и корелација у дводелним канонским структурама“ 
кандидата Момира Арсенијевића и констатује да у року од 30 дана од дана стављања 
на увид јавности није било никаквих примедби. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 
48. Став 8. Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 
 

X 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр.04-1110/7 од 
09.12.2016.године и члана 48 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

X-1. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 
писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под 
називом „Филогенија, филогеографија и конзервација врсте Аstacus astacus (Decapoda, 
Astacidae) на подручју Балканског полуострва“ и испуњености услова кандидата 
Симоне Ђуретановић и предложеног ментора за израду докторске дисертације под 
наведеним насловом, уследећем саставу: 

 
1. др Ивана Мегвајер, ванредни професор, (предложени ментор) 

Природословно математичког факултета Свеучилишта у Загребу, научна 
област: Природнe знаности, поље биологија, грана зоологија 

2.  др Владица Симић (председник комисије), редовни професор Природно- 
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине; 
3. др Момир Пауновић, научни саветник Института за биолошка истраживања 

 „Синиша Станковић” Универзитета у Београду, научна област: 
Хидробиологија. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 



XI 
 У оквиру ове тачке поведена је краћа дискусија у којој су учествовали: проф. др 
Срећко Трифуновић и проф. др Марија Станић. Након ове дискусије а, на основу 
захтева Института за математику и информатику бр. од 13.12.2016. године, а у циљу 
подршке иницијативе Владе Републике Србије везане за реализацију Акционoг планa  
подстицаја развоја ИТ сектора и повећање броја обучених ИТ стручњака у наредних 
неколико година, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XI-1. Утврђује се предлог за акредитовање повећања броја студената на 
основним академским студијама Информатика  за 30, тако да ће укупан број 
студената бити 100,  као и проширење дозволе за рад за исти број студената. 

 Ову одлуку, заједно са пратећом документацијом доставити Акредитационој  
комисији Републике Србије и Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 
 

XII 
 

На основу предлога колегијума Факултета бр. 01-1110/16 од 14.12.2016. године, 
а на основу члана 53 став 4 Закона о високом образовању и члана 156 Статута 
Факултета, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  
 

Одлуку 
 

XII-1. Усваја се План рада Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу за 2017. годину. 

Саставни део ове одлуке је План рада Факултета из става 1 и налази се у 
прилогу. 

 
Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак. 

 
XIII 

 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 20 минута. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

З А П И С Н И Ч А Р 
 
 
 

Далиборка  Јовановић, економиста 
 

ДЕКАН 
 
 
 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


