
1 

Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 470 

11. 9. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са XVIII седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 

текућем мандатном периоду, одржане дана 11. 9. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 22 члана већа и то: проф. др Дејан Бојовић, доц. др Слађана 

Димитријевић, проф. др Невена Ђукић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош 

Ивановић, др Сања Јанићевић, проф. др Александар Остојић, проф. др Љубинка 

Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, проф. др Зоран 

Матовић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Виолета 

Петровић, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Владица 

Симић, проф. др Марија Станић, проф. др Милан Станковић, проф. др Ненад 

Стевановић, проф. др Бобан Стојановић, проф. др Марина Топузовић и проф. др Љиљана 

Чомић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и доц. др Јована Богојески, 

Милица Грбовић, др Вера Дивац, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Светлана 

Марковић и проф. др Љиљана Павловић, тако да је укупан број чланова већа био 28. 

Руководећи радници Факултета, као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник, Јовица 

Бранковић, студент продекан, Предраг Арсенијевић, председник Студентког парламента 

и Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа по овлашћењу Декана Факултета председавао 

је продекан за наставу Факултета, проф. др Александар Остојић. Чланови Наставно-

научног већа су једногласно усвојили следећи  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Разматрање Извештаја Комисије за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за биологију и екологију. 

3. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање ванредни 

професор у Институту за хемију. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у Институту 

за биологију и екологију. 

5. Утврђивање предлога чланова Комисија за избор наставника у звање доцент у 

Институту за математику и информатику и Институту за биологију и екологију. 

6. Разматрање Извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за физику. 
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7. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за математику и информатику. 

8. Покретање поступака за избор сарадника у звање асистент у Институту за 

математику и информатику. 

9. Разматрање Извештаја Комисије за избор сарадника у звање сарадник у настави 

у Институту за математику и информатику. 

10. Избор студенaта демонстратора у Институту за физику. 

11. Разматрање Извештаја о избору вишег научног сарадника у Институту за хемију. 

12. Покретање поступка за избор вишег научног сарадника. 

13. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

14. Разно. 

I 

Записник под бројем 440 са XVII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 28. 08. 2019. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-470/5 од 05.09.2019. године 

у саставу: др Петар Марин, редовни профеосор; Биолошки факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака 

(председник Комисије); др Марина Топузовић, ванредни професор, Природно-

математички факултет; Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Морфологија, 

фитохемија и систематика биљака; др Соња Дулетић Лаушевић, ванредни 

профеосор, Биолошки факултет, као и сагласности Института за биологију и 

екологију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 29.05.2019. године у листу 

„Послови“, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

II-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Γорице Ђелић, доцента, у звање ванредни професор за ужу научну област 

Морфологија, фитохемија и систематика биљака у Институту за биологију и 

екологију Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету 

у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

III 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-470/3 од 05.09.2019. године и члана 

142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

III-1. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор, за ужу научну област 

Физичка хемија у Институту за хемију, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Иван Гутман, професор емеритус, Природно-математички факултет; 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија; датум избора у 

звање: 29. 3. 2012. (председник Комисије); 

2. др Светлана Марковић, редовни професор, Природно-математички факултет; 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија; датум избора у 

звање: 12. 11. 2009; 

3. др Станка Јеросимовић, ванредни професор, Факултет за физичку хемију, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Квантна хемија; датум избора у 

звање: 25. 12. 2014. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

По основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-440/24 од 26. 8. 

2019. године, а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 

95 став 2 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 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 ванредни професор са пуним 

раднм временом за ужу научну област Зоологија у Институту за биологију и екологију 

Факултета. 

V 

На основу члана 103 Статута Факултета и захтева Института за математику и 

информатику бр.05-470/15 од 09.09.2019. године и члана 142 став 3 Статута 

Универзитета и члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу  

О д л у к у 

V-1. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Математичка 

анализа са применама у Институту за математику и информатику  Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Синиша Врећица, редовни професор, Математички факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Топологија; датум избора у звање: 24. 1. 2003;  

2. др Раде Живаљевић, научни саветник, Математички институт САНУ; ужа 

научна област: Геометријска и тополошка комбинаторика; алгебарска 

топологија; датум избора у звање: 12. 10. 1995. (председник Комисије);  
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3. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика; датум избора у 

звање:  01.07.2015. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

*  *  *  

На основу члана 103 Статута Факултета и захтева Института за биологију и 

екологију бр. 04-470/7 од 06.09.2019. године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и 

члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу  

О д л у к у 

V-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област 

Микробиологија у Институту за биологију и екологију  Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Славиша Станковић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Биологија микроорганизама; датум избора у звање: 

23. 2. 2017. (председник Комисије); 

2. др Татјана Михајилов-Крстић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Експериментална биологија 

и биотехнологија; датум избора у звање: 12. 12. 2017. године; 

3. др Александар Остојић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине; датум избора у звање: 9. 3. 2016. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

VI 

На основу члана 82 Закона о високом образовању, члана 105 Статута Факултета 

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-

470/2 од 04.09.2019. у саставу: др Светислав Савовић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Субатомска 

физика (председник Комисије); др Милан Ковачевић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, 

молекулска и оптичка физика; др Бранко Дрљача, ванредни професор, Природно-

математички факултет у Косовској Митровици; ужа научна област: Теоријска физика, 

као и сагласности Института за физику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 

10.07.2019. 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 Љубице Кузмановић, истраживача-сарадника, у 

звање асистент за ужу научну област Атомска, молекулска и оптичка физика у 
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Институту за физику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и 

ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 

Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

VII 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-470/14 од 

09.09.2019. године и члана 104 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Методологије 

рачунарства, а у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Небојша Икодиновић, ванредни професор, Математички факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Алгебра и математичка логика 

(председник Комисије); 

2. др Вишња Симић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција;  

3. др Татјана Стојановић, доцент,  Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција. 

VIII 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-470/13 од 09.09.2019. 

године, а на основу члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

област Алгебра и логика у Институту за математику и информатику Факултета. 

*  *  *  

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-470/12 од 09.09.2019. 

године, а на основу члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

о објављивању конкурса за избор два сарадника у звање асистент  за ужу научну област 

Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику 

Факултета. 
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IX 

На основу члана 82 Закона о високом образовању, члана 105 Статута Факултета 

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

470/16 од 09.09.2019. у саставу: др Милош Ивановић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Рачунарске 

комуникације (председник Комисије); др Татјана Стојановић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка 

интелигенција; др Милан Тасић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке, као и сагласности 

Института за математику и информатику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 

24.07.2019. године у листу „Послови“, 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 Драгутина Остојића, дипломираног 

информатичара, у звање сарадник у настави за ужу научну област Методологије 

рачунарства у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

X 

На основу члана 93 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Милан Ковачевић, ванредни професор, ванредни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Атомска, молекулска и оптичка физика (председник Комисије); др Ненад 

Стевановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Радијациона физика;др Владимир Марковић, доцент, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Радијациона физика, као и сагласности Института за физику бр. 02-470/6 од 

06.09.2019.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Марко Милошевић, бира се у звање студента демонстратора за наставне 

предмете: Физичка механика, Практикум из електромагнетизма 1, Оптика и Практикум 

из електромагнетизма и оптике у Институту за физику Факултета, на годину дана.   

*  *  *  

На основу члана 93 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Милан Ковачевић, ванредни професор, ванредни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Атомска, молекулска и оптичка физика (председник Комисије); др Ненад 

Стевановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Радијациона физика;др Владимир Марковић, доцент, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Радијациона физика, као и сагласности Института за физику бр. 02-470/6 од 

06.09.2019.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

X-2. Жељко Цимбаљевић, бира се у звање студента демонстратора за 

наставне предмете: Електромагнетизам 1, Електромагнетизам 2, Основи програмирања 

и оптике у Институту за физику Факултета, на годину дана.   

XI 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-470/4 од 05.09.2019. године у саставу: др 

Зорица Бугарчић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); др Мирјана 

Попсавин, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом 

Саду; ужа научна област: Органска хемија; др Милан Вранеш, редовни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: 

Аналитичка хемија, као и сагласности Института за  хемију Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Ненада Јанковића, научног 

сарадника, у научно звање виши научни сарадник, за научну област Хемија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

XII 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-470/8 од 06.09.2019. године 

и дописа в.д. директора Института за информационе технологије у Крагујевцу број 04-

470/8-1 од 10.09.2019. године, а на основу члана 113 Статута Факултета, Наставно-

научно веће Факултета, једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XII-1. Покреће се поступак за избор др Сање Матић, научног сарадника, у научно 

звање виши научни сарадник у Институту за биологију и екологију, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Сање Матић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Снежана Станић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и еволуција (председник 

Комисије); 

2. др Мирјана Михаиловић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“; ужа научна област: Молекуларна биологија; 

3. др Александра Ускоковић, виши научни сарадник, Институт за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“; ужа научна област: Молекуларна биологија. 
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XIII 

На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Економског факултета 

Универзитета у Крагујевцу бр. 01-470/1 од 04.09.2019., Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XIII-1. Даје се сагласност за ангажовање доц. др Бојане Боровићанин до 30% 

пуног радног времена у школској 2019/20. години на предмету Математика у економији 

на ОАС економије. 

*  *  *  

На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Прве крагујевачке гимназије у 

Крагујевцу бр. 01-470/9 од 06.09.2019., Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу  

О д л у к у 

XIII-2. Даје се сагласност за ангажовање следећих наставника и сарадника до 

30% пуног радног времена у школској 2019/20. години: 

• доц. др Ана Капларевић Малишић – 30%, 

• доц. др Ненад Стојановић – 30%, 

• Љубица Ковачевић, асистент – 24%, 

• Драгутин Остојић, сарадник у настави – 29%. 

*  *  *  

На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Предрага Арсенијевића, 

председника Студентског парламента у Крагујевцу бр. 01-470/10 од 09.09.2019., 

Наставно-научно веће Факултета  је са 2 гласа „ПРОТИВ“ донело следећу  

О д л у к у 

XIII-3. Одобрава се кумулативно сабирање ЕСПБ за упис треће и четврте године 

основних академских студија. 

Студенти би уписивали трећу годину са 74 ЕСПБ (самофинасирајући) и 96 ЕСПБ 

(буџетски). За упис четврте године је потребно 111 ЕСПБ за самофинансирајуће, 

односно 144 ЕСПБ за буџетске студенте. 

*  *  *  

На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Предрага Арсенијевића, 

председника Студентског парламента у Крагујевцу бр. 01-470/11 од 09.09.2019., 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу  
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О д л у к у 

XIII-4. Одобрава се свим студентима Факултета ванредни испитни рок 

Септембар 2 у коме се може максимално полагати по један испит за упис наредне године 

или за завршетак студија. 

Испитни рок из става 1 ове Одлуке обавиће се дана 27.09.2019. године, а 

пријављивање дан раније тј. 26.09.2019. 

ΧIV 

У оквиру тачке разно продекан за наставу проф. др Александар Остојић, 

обавестио је чланове Наставно-научног већа о броју уписаних кандидата у другом 

уписном року у прву годину основних академских студија. Такође је истакао да је 

продужен рок студирања на две године, студентима који студирају по старом програму. 

Даље је истакао да је подписан Уговор о заједничком коришћењу опреме и просторија 

између Природно-математичког факултета и Института за информационе технологије 

Универзитета у Крагујевцу. Такође је напоменуо да је у посети била рецензентска 

комисија, а у вези са заједничким студијским програмом Психологија. 

*  *  *  

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 32 минута. 

*  *  *  

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 

 

 

Проф. др Александар Остојић 

 


