
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 Број: 860 

02.11. 2011. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са XLIV седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета 
у текућем мандатном периоду, одржане дана 02.11.2011. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 28  чланова већа од укупно 33 члана и то: проф. др Дејан Бојовић,  
проф. др Зорица Бугарчић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-
Ђорђевић, мр Небојша Даниловић, мр Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб 
Дугић, проф. др Предраг Ђурђевић, проф. др Иван Живић, доц. др Драгана Крстић, 
проф. др Аца Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, 
проф. др Владимир Пејчев, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф.др 
Бранислав Поповић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, 
проф. др Светислав Савовић, доц. др Снежана Симић, доц. др Марија Станић, 
Милан Станковић, проф. др Душан Стефановић, доц. др Бобан Стојановић, проф. 
др Јелица Стојановић, проф. др Александар Теодоровић, проф. др Срећко 
Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. Руководећи радници Факултета као и 
друга лица присутна по позиву или сопственој иницијативи: управник Института за 
физику доц. др Милан Ковачевић, секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл.прав и 
Далиборка Јовановић,економиста. 

 Седницом Наставно-научног већа председавао је проф. др Драгослав 
Никезић, декан Факултета.  

Чланови Наставно-научног већа су једногласно  усвојили следећи 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање записника, 
2. Предлог комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у Институту за 
    математику и информатику,   
3. Преиначење две одлуке са седнице Наставно-научног већа, 
4. Покретање поступка за избор једног доцента у Институту за биологију и 
    екологију и једног доцента у Институту за математику и информатику, 
5. Разматрање извештаја комисије за избор једног истраживача-приправника за 
    научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, 
6.  Покретање поступка за избор једног сарадника у звање истраживач-сарадник у 
     Институту за физику,  
7   Усвајање листе педагошко, психолошко, методичких предмета у Институту за  
      биологију и екологију, 
8.   Поверавање наставе на магистарским студијама на Институту за биологију и 
      екологију, 



9.   Захтеви других институција, 
10.   Разно. 
 

    I 
 

Записник под бројем 820 са XLIII седнице Наставно-научног већа, у текућем 
мандатном периоду, одржане дана 19.10.2011. године, једногласно је усвојен. 

 
   II 

  На основу захтева Института за математику и информатику  бр. 05-860/8 од 
31.10.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

II-1. Oдређује се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под 
називом "Квадратурне формуле максималног тригонометријског степена тачности"  
кандидата мр Звездана Марјановића,  у следећем саставу: 
 

1. Др Градимир Миловановић, научни саветник Математичког института 
САНУ, дописни члан САНУ, ужа научна област: Нумеричка анализа и 
Теорија апроксимација; 

2. Др Љубиша Коцић,  редовни професор Електронског факултета у Нишу, ужа 
научна област: Математика; 

3. Др Дејан Бојовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Математичка анализа са применама; 

4. Др Александар Цветковић, ванредни професор Машинског факултета у 
Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство и 

5. Др Марија Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама. 

 
III 

  На основу захтева Института за физику  бр. 02-860/10 од 02.11.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

III-1. Преиначава се одлука бр. 700/VII-1 од 21.09.2011. године тако да 
гласи: 

"Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 
"Симулација Bystander ефекта изазваног алфа зрачењем у бифуркационој 
структури трахео бронхијалног стабла човека" и кандидата Бранкице Јовановић, 
за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. Др Драгослав Никезић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Радијациона физика; 



2. Др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Генетика и еволуција; 

3. Др Владе Урошевић, ванредни професор Техничког факултета у Чачку, ужа 
научна област: Информатика и радијациона физика; 

4. Др Владимир Удовичић, научни сарадник Института за физику из Београда, 
ужа научна област: Радиоекологија и 

5. Др Драгана Крстић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Радијациона физика. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак." 
 

  На основу захтева Института за математику и информатику  бр. 05-860/7 од 
31.10.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

III-2. Преиначава се одлука бр. 550/IX-1 од 29.06.2011. године тако да гласи: 
 

       "Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом "Утицај 
манипулатива на наставу математике" за израду докторске дисертације кандидату 
мр Радојку Дамјановићу. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Драгић Банковић. 

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 46 став 6 Статута Униврзитета и члана 
48 став 7 Статута Факултета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности." 

IV 
  
 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Иван Живић, проф. др Аца Марковић и доц. др Марија Станић. Након ове 
дискусије а, на захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-860/4 од 
28.10.2011. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следеће 

 
О д л у к е 

 
 IV-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 

одлуку о објављивању конкурса за избор једног наставника, у звање доцента за ужу 
научну област Физиологија биљака. 

 IV-2. Утврђује се предлог комисије  за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Физиологија биљака , у 
Институту за биологију и екологију Факултета, у следећем саставу: 

1. Др Златко Гиба, ванредни професор Биолошки факултет у Београду, ужа 
научна област: Физиологија биљака; 



2. Др Тијана Цветић, доцент Биолошког факултета у Београду, ужа научна 
област: Физиологија биљака; 

3. Др Слађана Тодоровић, научни сарадник Института за биолошка 
истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: 
Физиологија биљака; 

4. Др Аца Марковић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Екологија и географија биљака и Заштита животне средине. 

 
         Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 

На захтев Института за математику и информатику  бр. 05-860/6 од 
31.10.2011. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следеће 

 
О д л у к е 

 
 IV-3. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 

одлуку о објављивању конкурса за избор једног наставника, у звање доцента за ужу 
научну област Алгебра и логика. 

 IV-4. Утврђује се предлог комисије  за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Алгебра и логика , у 
Институту за математику и информатику Факултета, у следећем саставу: 

1. Др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом 
Пазару, ужа научна област: Алгебра и логика; 

2. Др Градимир Војводић, редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа 
научна област: Алгебра и логика; 

3. Др Радосав Ђорђевић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Алгебра и логика. 

 
         Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 
 

V 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 04-860/5 од 28.10.2011. године у саставу: Др 
Aндраш Штајн, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: 
Физиологија животиња, др Бранка Огњановић, ванредни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња, др Зорица Саичић, научни 
саветник Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у Београду, 
ужа научна област: Физиологија, 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 Милице Пауновић, дипломираног 



биолога у звање истраживач-приправник, за научну област – Биологија у 
Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу и доставља Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на 
Универзитетском сајту у трајању од 30 дана. 

 
       VI 

 
На захтев Института за физику, бр.02-860/11 од 02.11.2011. године, 

Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

VI-1. Покреће се поступак за избор Јелене Стајић, истраживача-
приправника у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за физику 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Физика. 
 

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

1. Др Драгослав Никезић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Радијациона физика; 

2. Др Зора Жунић, виши научни сарадник  ИНН Винча у Београду, ужа научна 
област: Радијациона физика; 

3. Др Драгана Крстић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Радијациона физика. 

 
VII 

 
 У оквиру ове тачке поведена је нешто шира дискусија у којо су учествовали: 
проф. др Бранка Огњановић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Срећко 
Трифуновић, проф. др Иван Живић, проф. др Аца Марковић и проф. др Бранислав 
Поповић. Након ове дискусије, а на предлог Института за биологију и екологију бр. 
04-860/3 од 28.10.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело 
следећу 
 

    О д л у к у 
 VII-1. Oдређује се група педагошко, психолошко, методичких предмета на 
студијском програму основних академских студија и дипломских студија биологије 
и екологије за наставни профил биолога/еколога на Природно-математичком 
факултету у Крагујевцу коју чине следећи предмети: 
 
Б214 Методика наставе биологије-                       ЕСПБ-8 
Б218 Школски огледи у настави биологије-        ЕСПБ-6 
К110 Педагогија-                                                    ЕСПБ-4 
К109 Психологија-                                                 ЕСПБ-4 
К111 Андрагогија-                                                 ЕСПБ-3  
К112 Развојна психологија-            ЕСПБ-3 



Б221 Ботанички практикум-                               ЕСПБ-6 
Б217 Историја и филозофија биологије-           ЕСПБ- 3 
Б125 Биоетика-                                                     ЕСПБ-3 
К113 Језичка култура-                                         ЕСПБ-3 
Ф123 Филозофија природних наука-                 ЕСПБ-3 
К114 Културологија-                                           ЕСПБ-4 
 
 

           VIII 
 У ове тачке повела се нешто шира дискусија: проф. др Иван Живић, проф. 
др Аца Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Љиљана Чомић, проф. др 
Мирољуб Дугић, проф. др Растко Вукићевић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. 
др Бранка Огњановић. Након ове дискусије, Наставно-научно веће није донело 
никакву одлуку jeр је за предлог Декана Факултета 14 гласова "ЗА", 6 "ПРОТИВ" и 
6 "УЗДРЖАНИХ". 
 
 

             IX  
 На основу захтева Факултета инжењерских наука у Крагујевцу бр. 01-860/9 

од 31.10.2011. године и члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће је 
једногласно донело 

 
О д л у к у 

 
 IX-2. Даје се сагласност следећим наставницима и сарадницима за рад до 1/3 

пуног радног времена у школској 2011/12. години на Факултету инжењерских 
наука у Крагујевцу: 

1. Др Мирјана Лазић, доцент, за предмете Математика 1 и Математика 2, 
2. Др Мирјана Павловић, доцент, за предмете Математика 1, Математика 2 и 

Математика 3, 
3. Др Марија Станић, доцент, за предмет Математика 3, 
4.       Татјана Алексић, асистент, за предмет Математика 1 и Математика 2 и 
5. Мр Сузана Симић, асистент за предмете Математика 1, Математика 2 и 

Математика 3. 
 

X 
 У оквиру ове тачке Декан Факултета, проф. др Драгослав Никезић, 
обавестио је чланове Наставно-научног већа да је на протеклом Сајму књига у 
Београду за потребе Факултета утрошено 150,000 РСД. 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 42 минута. 
 
      З А П И С НИ Ч А Р                                                                       ДЕКАН  

      Далиборка Јовановић 

                                                                                            Проф. др. Драгослав Никезић 



 
 


