
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
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 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са XXXII седнице Наставно-научног већа Природно-математичког 
факултета у текућем мандатном периоду, одржане дана 16.03.2011. године, са 
почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствоваo је 31  члан 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, проф. др Иван Гутман, 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, доц. др Бобан Стојановић, проф. др Јелица Стојановић, 
проф. др Александар Теодоровић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. др 
Бранислав Чабрић 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 
Небојша Ђусић, дипл.прав. 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. Утврђивање предлога годишњег обрачуна,    
3. Предлог измена Статута Факултета, 
4. Усвајање студијских програма у Институту за биологију и екологију, 
5. Предлог комисије за спровођење пријемног испита за упис у прву годину 
    основних, мастер и докторских академских студија физике, 
6. Утврђивање предлога за избор једног ванредног професора у Институту за 
    биологију и екологију ,  
7. Разматрање извештаја комисије за избор једног асистента у Институту за 
    биологију и екологију, 
8. Предлог комисије за избор једног истраживача-сарадника у Институту за 
    математику и информатику, 
9. Разматрање извештаја комисије о избору кандидата у звање истраживач- 



      приправник у Институту за хемију, 
10. Одређивање комисија за оцену и одбрану докторских дисертација у Институту 
      за математику и информатику (1) и Институту за хемију (1), 
11. Разматрање извештаја о подобности кандидата и теме за израду докторске 
      дисертације у Институту за биологију и екологију, 
12. Захтеви наставника и сарадника, 
13. Разно. 
 
 
 
                                                                      I 

 
Записник под бројем 160 са XXXI седнице Наставно-научног већа, у 

текућем мандатном периоду, одржане дана 02.03.2011. године, једногласно је 
усвојен. 

                                                         II 
 

  На основу члана 53 став 1 тачка 4) и став 4 Закона о високом образовању и 
члана 129 став 1 алинеја 4 и 156 став 1 тачка 4) Статута Факултета, Наставно-научно 
веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

  II-1. Утврђује се предлог извештаја о пословању и годишњи обрачун за 
2010. годину који се односи на Природно-математичког факултет у Крагујевцу. 

  Саставни део ове одлуке је извештај  из става 1 и налази се у прилогу. 
  Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак. 

 
                                                       III 
 
 У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: 

проф. др Иван Живић, проф. др Драгић Банковић, проф. др Иван Гутман, проф. др 
Бранислав Ранковић, доц. др Снежана Марковић, проф. др Драгослав Никезић, 
секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл.прав, а која се односи на Измене и 
допуне Статута Факултета, упућених од стране Института за биологију и 
екологију. Након ове дискусије Наставно-научно веће није донело одлуку о 
прихватању јер је било 4 гласа "ЗА", 17 гласова "ПРОТИВ", а остали су били 
"УЗДРЖАНИ". 

 
                                                       IV  

 
У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: 

проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Иван Живић, проф. др Срећко Трифуновић, 
проф. др Мирослав Петровић, проф. др Љиљана Чомић, доц. др Бобан Стојановић, 
проф. др Бранислав Поповић, проф. др Зоран Матовић. Након ове дискусије 
Наставно-научно веће је разматрало предлоге студијских програма за дипломске 



академске и мастер студије, које је изложила управница Института за биологију и 
екологију. 
  Уважавајући специфичност института, Наставно-научно веће је већином 
гласова "ЗА" усвојило предлог студијских програма за дипломска академске и 
мастер студије у Институту за биологију и екологију. 
  На основу члана 48 став 3 Закона о високом образовању, члан 100 алинеја 20 
Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 156 став 1 алинеја 2 Статута Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следеће: 

О д л у к е 
 

IV-1. Утврђује се предлог измена и допуна студијског програма  
дипломских  академских студија у Институту за биологију и екологију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу у циљу стицања стручног назива 
дипломирани биолог. 

Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу 
као и програм који се мења. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

IV-2. Утврђује се предлог измена и допуна студијског програма  
дипломских  академских студија у Институту за биологију и екологију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу у циљу стицања стручног назива 
дипломирани еколог. 

Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу 
као и програм који се мења. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

 
IV-3. Утврђује се предлог измена и допуна студијског програма мастер 

студија у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу у циљу стицања стручног назива мастер биологије. 

Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу 
као и програм који се мења. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

IV-4. Утврђује се предлог измена и допуна студијског програма мастер 
студија у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу у циљу стицања стручног назива  мастер екологије. 

Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу 
као и програм који се мења. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

                                                               V 
 

На основу захтева Института за физику Факултета бр. 02-200/4 од 
09.03.2011. године, Наставно-научно веће је већином гласова "ЗА" донело следећу 



 
                                                              О д л у к у 
   
 V-1. Предлаже се комисија за пријем нових студената за основне, мастер и 
докторске академске студијске у Институту за физику Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у школској 2011/2012. години и то. 

1. Др Светислав Савовић, редовни професор-председник 
2. Др Драгана Крстић, доцент-члан 
3. Др Милан Ковачевић, доцент-члан 
 

Ову одлуку доставити Ректору Универзитета у Крагујевцу 
 
                                                                     VI 
 

На основу члана  122, став 1  Статута Универзитета  у Крагујевцу, члана 93 
Статута Факултета, дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 170/5 од 04.03.2011. 
године и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: 
Др Ивица Радовић, редовни професор Факултета безбедности у Београду, ужа 
научна област: Човек и животна средина; Др Бригита Петров, ванредни професор, 
Биолошког факултета у Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и 
филогенија животиња, Др Ивана Теодоровић, ванредни професор ПМФ-а у Новом 
Саду, ужа научна област: Заштита животне средине и Др Владица Симић, ванредни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VI-1. Утврђује се предлог одлуке да се кандидат др Александар Остојић, 

доцент, изабере у звање ванредног професора за ужу научну област: Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и екологију 
Прирoдно-математичког факултета у Крагујевцу, на пет година. 

 
Ову одлуку заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити  

надлежном Стручном већу Универзитета у Крагујевцу, на даљи поступак 
 
                                                      VII 
 

  На основу члана 122 Закона о високом образовању и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 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  Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и Биохемија и молекуларна 
биологија и Др Зорица Саичић, научни саветник Института за биолошка 
истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: Физиологија, 
као и сагласности Института за биологију и екологију Факултета, а по конкурсу 



расписаном дана 02.02.2011. године у листу "Послови", 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 Наташе Ђорђевић, асистента у 
звање асистента за ужу научну област Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија у Институту за биологију и екологију Факултета и ставља 
на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 
објављивања на универзитетском сајту. 
 
                                                                    VIII 
 

  На захтев Института за физику, бр.02-200/5 од 09.03.2011. године, 
Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-1. Покреће се поступак за избор Момира Арсенијевића, 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 Момира 
Арсенијевића у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. Др Мирољуб Дугић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Квантна физика; 

2. Др Иван Живић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Физика кондезоване материје; 

3. Др Таско Грозданов, научни саветник ИФ-а у Београду, ужа научна област: 
Атомска, молекулска и оптичка физика. 

 
 
                                                                      IX 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-200/2 од 04.03.2011. године у саставу: Др 
Mилош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: 
Неорганска хемија, др Снежана Рајковић, доцент, ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија и  др Душанка Радановић, виши научни сарадник 
Института за хемију и технологију и металургију у Београду, ужа научна област: 
Неорганска хемија, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
 
 
 



    О д л у к у 
 

IX-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Иване Станојевић, дипломираног 
хемичара у звање истраживач-приправник, за научну област – Хемија у Институту 
за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу и доставља 
Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском сајту у 
трајању од 30 дана. 
 
                                                                        X 
 
 На основу захтева Института за математику и информатику Факултета бр. 
05-200/8 од 10.03.2011.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
                                                     

О д л у к у 
 

X-1. Бира се комисија за оцену и одбрану  докторске дисертације под 
називом "Једначине на неким мрежама" кандидата мр Силване Маринковић, у 
следећем саставу: 

1.  Др Драгић Банковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Математичка логика и Биостатистика; 

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

3. Др Радослав Ђорђевић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Алгебра и логика. 
 
 
На основу захтева Института за хемију Факултета бр. 03-200/7 од 

10.03.2011.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
                                                     

О д л у к у 
 

X-2. Бира се комисија за оцену и одбрану  докторске дисертације под 
називом "Синтеза и карактерисање комплекса неких прелазних метала са 
етилендиамин-N,N'-ди-S,S-2-пропионском киселином" кандидата мр Верице 
Глођовић, у следећем саставу: 

1. Др Срећко Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија; 

2. Др Тибор Сабо, редовни професор, Хемијског факултета у Беораду, ужа 
научна област: Неорганска хемија; 

3. Др Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија и 

4. Др Оливера Клисурић, доцент ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна област: 
Виша медицинска физика. 

 
 



                                                                  XI 
 
 На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију 
бр. 04-200/10 од 15.03.2011. године Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу у саставу: Др  Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Микробиологија, Др Татјана Михајлов-Крстев, доцент ПМФ-а 
у Нишу, ужа научна област: Микробиологија, Др Владимир  Ранђеловић, ванредни 
професор ПМФ-а у Нишу, ужа научна област: Ботаника и Др Драгана Павловић-
Муратспахић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, 
систематика и филогенија биљака ,Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу    

                                                           О д л у к у 

 XI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом « Биотичка 
активност етарских уља одабраних биљака из фамилије Asteraceae и механизам 
њиховог антибактеријског деловања у условима in vitro» за израду докторске 
дисертације кандидату Зорице Стојановић-Радић. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Љиљана Чомић. 

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

                                                                   XII 
 

На основу захтева проф. др Драгића Банковића бр. 01-200/6 од 10.03.2011. 
године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  
 

                                                О д л у к у 
 
XII-1. Одобрава се, проф. др Драгићу Банковићу, редовном професору у 

Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, рад до једне трећине на Високој школи струковних студија у Ужицу на 
предмету Дискретна математика са фондом часова од 1,5 на годишњем нивоу у 
школској 2011./2012. години. 
 
 

На основу захтева доц. др Бобана Стојановића бр. 05-200/3 од 09.03.2011. 
године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  
 

                                                О д л у к у 
 
XII-2. Одобрава се, доц. др Бобану Стојановићу, доценту у Институту за 

математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, рад 



до једне трећине на Високој школи струковних студија у Ужицу на предмету 
Вештачка интелигенција у школској 2011./2012. години. 

 
                                                      XIII 

 
Под тачком разно није било никакве дискусије. 
 
 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 40 минута. 
 
 

 
      З А П И С НИ Ч А Р                                                                       ДЕКАН  

      Небојша Ђусић, дипл.прав. 

                                                                                            Проф. др. Драгослав Никезић 

 
 
 


