
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 440 

14.06.2017. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са XXXVI седнице Наставно-научног већа  Природно-математичког факултета 

у текућем мандатном периоду, одржане дана 14.06.2017. године, са почетком у 12 

часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовалo је 28 чланова већа и 

то: проф. др Зорица Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Иван Дамљановић, 

доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Иван Живић, проф. 

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

Владимир Марковић, проф. др Светлана Марковић, доц. др Светлана Милошевић-

Златановић,  проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др 

Љиљана Павловић, проф. др Биљана Петровић,  проф. др Мирослава Петровић-

Торгашев, проф. др Зорица Петровић, проф. др Бранислав Поповић,  проф. др 

Бранислав Ранковић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др 

Марија Станић, проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина 

Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  проф. др 

Милан Ковачевић, Управник Института за физику,  доц. др Милан Станковић, 

управник Института за биологију и екологију и Далиборка  Јовановић, економиста.  

Пре усвајања Дневног реда Декан Факултета обавестио је чланове Наставно-

научног већа да је проф. др Иван Гутман предложен за почасног доктора наука 

Универзитета у Будимпешти. Такође је и нагласио да је проф. др Живадин Бугарчић 

упутио примедбу бр. 03-440/12 од 13.06.2017. године  на Дневни ред Наставно-научног 

већа. Наиме, затражио је да 2. тачка Дневног реда буде изузета. Након ове дискусије 

Декан Факултета ставио је на гласање предлог да остане предложени Дневни ред. 

Чланови Наставно-научног већа су са 19 гласова “ЗА“, 3 „УЗДРЖАНА“ и 2 гласа 

„ПРОТИВ“ усвојили следећи   

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Покретање поступка за избор наставника у звање редовни професор у 

Институту за математику и информатику. 

3. Покретање поступака за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за математику и информатику. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 

5. Разматрање извештаја Комисије за избор асистента у Институту за физику. 

6. Покретање поступака за избор асистената у Институту за математику и 

информатику. 



7. Разматрање извештаја Комисије за избор  истраживача-приправника у 

Институту за биологију и екологију.   

8. Покретање поступка за избор истраживача-приправника у Институту за 

биологију и екологију. 

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

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

математику и информатику.  

10. Разматрање малих измена студијског програма МАС Физика. 

11. Одређивање рецензената за преглед рукописа у Институту за биологију и 

екологију. 

12. Разно. 

I 

Записник под бројем 380 са XXXV седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 31.05.2017. године, једногласно је усвојен. 

II 

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

Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Светлана 

Марковић и проф. др Драгица Кнежевић. Након ове дискусије, по захтев Института за 

математику и информатику бр. 05-380/1 од 23.05.2017. године, а на основу члана 126 

Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 Статута Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета је са 21 гласом „ЗА“ и 5 „УЗДРЖАНИХ“ гласова 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 наставника у звање редовни професор за ужу 

научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

информатику Фаакултета. 

III 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-440/4 од 09.06.2017. 

године, а на основу члана 126 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 ванредни професор  за 

ужу научну област  Методика, историја и филозофија математике у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

IV 



По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-440/5 од 09.06.2017. 

године, а на основу члана 126 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89. Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-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 Дискретна математика у Институту за математику и информатику Факултета. 

V 

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. 02-440/2 од 08.06.2017. 

године у саставу: др Милан Ковачевић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и 

оптичка физика (председник Комисије); др Бранко Дрљача, ванредни професор 

Природно-математичког факултета у Косовској Митровици Универзитета у Приштини, 

ужа научна област: Теоријска физика; др Мирко Радуловић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, 

молекулска и оптичка физика, као и сагласности Института за  физику, а по конкурсу 

расписаном дана 17.05.2017. године у листу „Послови“, 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 Ане Симовић, асистента, у звање асистент за 

ужу научну област Атомска, молекуска и оптичка физика у Институту за физику 

Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој 

служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

VI 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-440/6 од 09.06.2017. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку o 

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

област Геометрија у Институту за математику и информатику Факултета. 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-440/7 од 09.06.2017. 

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

једногласно је донело следећу 

 

 



О д л у к у 

VI-2. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку o 

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

област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

информатику Факултета. 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-440/8 од 09.06.2017. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-3. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку o 

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

област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

информатику Факултета. 

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. 04-440/9 од 12.06.2017. године у саставу: др 

Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и човека и молекуларна 

биологија (председник Комисије); др Марко Живановић, научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија; др 

Јелена Ракобрадовић, научни сарадник Института за онкологију и радиологију Србије, 

ужа научна област Молекуларна генетика, као и сагласности Института за биологију и 

екологију, 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 Милене Јовановић, мастер биолога, у 

звање истраживач-приправник за научну област Биологија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању 

од 30 дана. 

VIII 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-440/8  од  

12.06.2017.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 Мирослава Вулевића, мастер биолога, 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 Мирослава Вулевића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Мирјана Стојановић-Петровић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине; 

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

Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Зоологија; 

3. др Тања Тракић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија. 

IX 

На основу захтева Института за математику и информатику бр.  05-440/3 од 

09.06.2017. године и члана 48. Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под 

називом „Унутрашњост скраћених усредњених гаусовских квадратура и оцене 

грешке Гаус-Кронродових квадратура“ и испуњености услова кандидата Душана 

Ђукића, магистра математичких наука, и предложеног ментора  за израду докторске 

дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Миодраг Спалевић,  редовни професор Машинског факултета 

Универзитета у Београду, научна област: Математика и рачунарство 

(предложени ментор); 

2. др Марија Станић (председник Комисије), ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Математичка анализа са применама; 

3. др  Александар Пејчев, доцент Машинског факултета Универзитета у 

Београду, научна област: Математика и рачунарство. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

X 

На основу захтева Института за физику бр. 02-440/1 од 08.06.2017. године и 

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

следећу 

О д л у к у 

X-1. Прихватају се мање измене студијског програма мастер академских студија 

Физика које се односе на прерасподелу бодова појединих предмета и то: за предмет 

Школска пракса, број бодова се са 4 повећава на 6 ЕСПБ, а код предмета Физика у 

школама број бодова се смањује са 4 на 2 ЕСПБ. 



XI 

На основу захтева  Института за биологију и екологију  бр. 04-440/10  од 

12.06.2017. године, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Одређују се рeцензенти рукописа под насловом: „Молекуларни аспекти 

ћелијске физиологије'“ аутора проф. др Бранке Огњановић, др Милоша Матића и 

Милице Пауновић и то: 

• др Светлана Ивановић-Матић, научни саветник Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“, научна област: Биологија, ужа научна 

област: Молекуларна биологија; 

• др Андраш Штајн, редовни професор у пензији Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија 

животиња; 

• др Зорица Саичић, научни саветник Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“, ужа научна област: Физиологија; 

• др Невена Ђукић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија. 

XII 

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

већа де ће се одржати још две седнице Већа пре годишњег одмора. 

 

 

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 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

  


