
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
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02.02. 2011. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са XXIX седнице Наставно-научног већа Природно-математичког 
факултета у текућем мандатном периоду, одржане дана 02.02.2011. године, са 
почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 29 чланова већа од укупно 33 члана и то: проф. др Драгић 
Банковић,проф. др Зорица Бугарчић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана 
Вукићевић-Ђорђевић, Ненад Вуковић, мр Небојша Даниловић, доц. др Горица 
Ђелић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Предраг Ђурђевић, проф. др Иван Живић,  
Милош Ивановић, проф. др Аца Марковић,  проф. др Драгослав Никезић,проф. др 
Бранка Огњановић,  проф. др Владимир Пејчев, проф. др Мирослав Петровић, 
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, 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 хемију, проф. др Зоран Матовић, 
управник Института за биологију и екологију, доц. др Снежана Марковић 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. Покретање поступка за избор једног ванредног професора за ужу научну област 
    Морфологија, систематика и филогенија биљака у Институту за биологију и 
    екологију ,    
3. Разматрање извештаја комисије по конкурсу за избор једног  
    доцента за ужу   научну област Геометрија у Институту за математику и 
    информатику, 
4. Разматрање извештаја комисије по конкурсу за избор једног сарадника у звање 
    асистента за ужу научну област Алгебра и логика у Институту за математику и 
    информатику, 
5. Покретање поступка за избор једног истраживача-приправника у Институту за 



    математику и информатику и једног истраживача-сарадника у Институту за 
биологију и екологију, 
6. Покретање поступка за избор два истраживача-приправника и одговарајућих 
    комисија у Институту за математику и информатику ,  
7.  Усвајање програма научно-истраживачког рада ПМФ-а у Крагујевцу, 
8.  Усвајање програма научно-истраживачког подмлатка ПМФ-а у Крагујевцу, 
9. Предлог чланова комисије за полагање испита за лиценцу наставника, 
10. Разно. 
 

 
                                                                        I 
 

Записник под бројем 50 са XXVIII седнице Наставно-научног већа, у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 19.01.2011. године, једногласно је 
усвојен. 
 
 

                                                                II 
 

    На захтев Института за биологију и екологију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, бр. 03-90/7 од 28.01.2011. године, Наставно-научно веће 
једногласно је донело следећу                     
 
                                                              О д л у к у 

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

о објављивању конкурса за избор једног ванредног професора за ужу научну област 
Морфологија, систематика и филогенија биљака  у Институту за биологију и 
екологију Факултета. 
 
 
         II-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Морфологија, 
систематика и филогенија биљака у следећем саставу: 

1. Др Бранимир Петковић, редовни професор, Биолошког факултета у 
Београду, ужа научна област: Морфологија и систематика виших биљака, 

2. Др Ружица Игић, редовни професор, ПМФ-а у Новом Саду , ужа научна 
област: Ботаника, 

3. Др Аца Марковић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 
 
 
 
 



III 
 

На основу члана 121 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Неда Бокан, редовни професор Математичког 
факултета у Београду, ужа научна област: Геометрија; др Мирослава Петровић-
Торгашев, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Геометрија, 
др Мирјана Ђорић , редовни професор Математичког факултета у Београду, ужа 
научна област: Геометрија, као и сагласности Института за математику и 
информатику бр. 05-90/1 од 26.01.2011.године, а по конкурсу расписаном дана 
17.11.2010. године у листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 
 
                                                           О д л у к у 
 

III-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Емилије Нешовић,  у звање 
доцента 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. 

 
                                                                 IV 
 
  На основу члана 122 Закона о високом образовању и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Мирослав 
Петровић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и 
логика ; др Слободан Симић, научни саветник Математичког института у Београду, 
ужа научна област: Дискретна математика, др  Мирко Леповић, ванредни професор 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика и др Бојана 
Боровићанин, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика, 
као и сагласности Института за математику и информатику Факултета, а по 
конкурсу расписаном дана 17.11.2010. године у листу "Послови", Наставно-научно 
веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
 
                                                              О д л у к у 
 
 IV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Татјане Алексић, асистента у 
звање асистента за ужу научну област Алгебра и логика у Институту за 
математику и информатику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 
сајту. 
 
                                                                      V 



 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Мирослав Петровић и доц. др Марија 
Станић. После ове дискусије, а на захтев Института за математику и 
информатику, бр.05-90/6 од 27.01.2011. године, Наставно-научно веће, 
једногласно је донело, следећу 

 
 

О д л у к у 
 

V-1. Покреће се поступак за избор Невене Петровић, дипломираног 
математичара у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за 
математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за 
научну област Математичка анализа са применама. 
 

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

1. Др Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета у 
Београду; ужа научна област: Математичка анализа са применама; 

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

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

 
 

       На захтев Института за биологију и екологију, бр.04-90/9 од 28.01.2011. године, 
Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

V-2. Покреће се поступак за избор Сање Матић, истраживача-приправника 
у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за биологију и екологију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 
 

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

1. Др Снежана Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна област: 
Генетика; 

2. Др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна област: 
Физиологија животиња и Биохемија и молекуларна биологија; 

3. Др Мирјана Михаиловић, виши научни сарадник Института за биолошка 
истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: 
Молекуларна биологија. 

 
 
 
 



                                                                 VI 
 

           На захтев Института за математику и информатику, бр.05-90/5 од 27.01.2011. 
године, Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

VI-1. Покреће се поступак за избор Mилоша Маринковића, дипломираног 
математичара у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за 
математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за 
научну област Информатика . 
 

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

1 Др Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета у 
Београду; ужа научна област: Математичка анализа са применама; 

2 Др Душан Стефановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа 
научна област: Информациони системи; 

3 Др Бобан Стојановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Програмирање. 

 
На захтев Института за математику и информатику, бр.05-90/4 од 

27.01.2011. године, Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

VI-2. Покреће се поступак за избор Mарије Ђокић, дипломираног 
математичара у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за 
математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за 
научну област Информатика. 
 

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

1. Др Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета у 
Београду; ужа научна област: Математичка анализа са применама; 

2. Др Душан Стефановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа 
научна област: Информациони системи; 

3. Др Бобан Стојановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Програмирање. 

                                                                    VII 
 

На основу достављеног материјала института Природно-математичког 
факултета, а у вези програма научно-истраживачког рада Природно-математичког 
факултета за период 01.01.2011. – 31.12.2014. године, проф. др Драгослав Никезић 
је дао објашњење програма рада који ће бити саставни део годишњег 
Информатора. Такође је у дискусији учествовао и проф. др Драгић Банковић. 



На основу члана 156 Статута Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
  
 
 

О д л у к у 
 

VII-1. Усваја се програм научно-истраживачког рада Природно-
математичког факултета у Крагујевцу за период 01.01.2012. – 31.12.2015.године. 

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

Под oсмом тачком дневног реда разматран је, такође, достављен материјал 
института Природно-математичког факултета о програму развоја научно-
истраживачког подмлатка Природно-математичког факултета за период 01.01.2012. 
– 31.12.2015. године. 

На основу члана 156 Статута Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 
                                                                  О д л у к у 
 

VIII-1. Усваја се програм развоја научно-истраживачког подмлатка 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу за период 01.01.2012. – 31.12.2015. 
године. 

Саставни део ове одлуке је програм из става 1 и налази се у прилогу. 
 
                                                          IX 
 
На основу члана 156 Стаута Факултета и Дописа Института за биологију и 

екологију бр. 04-90/8 од 28.01.2011. године, Дописа Института за физику бр. 02-
90/3 од 27.01.2011. године, Дописа  Института за хемију бр. 03-90/11 од 02.02.2011., 
Дописа Института за математику и информатику бр. 05-90/10 од 02.02.2011. 
године, Наставно-научно веће једногласни је донело следећу 

 
                                                      О д л у к е 
 
IX-1. Предлажу се следећи наставници из области Биологије за полагање 

испита за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике у организацији 
Министарства просвете Републике: 

1. Др Александар Остојић 
2. Др Мирјана Стојановић-Петровић  
 
 



IX-2. Предлажу се следећи наставници из области Физике за полагање 
испита за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике у организацији 
Министарства просвете Републике: 

1. Др Милан Ковачевић 
 
 
IX-3. Предлажу се следећи наставници из области Хемије за полагање 

испита за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике у организацији 
Министарства просвете Републике: 

1. Проф. др Милош Ђуран 
2. Проф. др Александар Теодоровић 
3. Проф. др Зорица Бугарчић 
 
 
IX-4. Предлажу се следећи наставници из области Mатематике за полагање 

испита за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике у организацији 
Министарства просвете Републике: 

1. Проф. др Бранислав Поповић 
2. Доц. др Марија Станић 
 

 
                                                                       X 
 
 У оквиру тачке разно Декан Факултета обавестио је присутне чланове 
Наставно-научног већа да ће се у периоду од 07.02.2011. године па закључно до 
11.02.2011. године на Природно-математичком факултету одржати Превентивни 
систематиски преглед о трошку РЗЗО-а. 
 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 25 минута. 
 
 

 
     З А П И С НИ Ч А Р                                                                       ДЕКАН  

      Далиборка Јовановић 

                                                                                            Проф. др. Драгослав Никезић 

 
 


