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К р а г у ј е в а ц 
 
 

З А П И С Н И К 
 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 02.11.2016. године, са почетком у 12 часова. 
Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 28  чланова већа и то: др Снежана Бранковић, проф. др Зорица 
Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др 
Мирољуб Дугић, проф. др Иван Живић,  доц др Милош Ивановић, доц. др Љубинка 
Јоксовић, доц. др Драгана Крстић, др Владимир Марковић,  проф. др Светлана 
Марковић, доц. др Светлана Милошевић-Златановић, проф. др Драгослав Никезић, 
проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Биљана Петровић, 
проф. др Зорица Петровић, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др 
Бранислав Поповић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић,  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.    

Са малим закашњењем седници су приступили: проф. др Драгица Кнежевић и 
проф. др Љиљана Павловић тако да је укупан број чланова већа био 30. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за физику, проф. др Милан Ковачевић, 
секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. Правник и   Далиборка  Јовановић, 
економиста. 

Седницом Наставно-научног већа је председавао Декан Факултета, проф. др. 
Срећко Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи   
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Утврђивање предлога за избор наставника у звање ванредни професор  у 

Институту за биологију и екологију. 
3. Утврђивање предлога чланова комисије за избор наставника у звање доцент у 

Институту за хемију и Институту за математику и информатику.     
4. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за 

биологију и екологију.      
5. Разматрање извештаја комисија за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за хемију и Институту за математику и информатику.  
6. Покретање поступка за избор асистента у Институту за математику и 

информатику.  
7. Разматрање извештаја комисија за избор сарадника у настави у Институту за 

математику и информатику. 
8. Доношење одлуке о избору истраживача сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 



9. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за хемију.   
10. Покретање поступка за избор истраживача-приправника у Институту за хемију.   
11. Утврђивање предлога одлуке о  прихватању извештаја комисије за оцену и 

одбрану докторске дисертације у Институту за хемију.          
12. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за физику. 
13. Одређивање рецензената рукописа у Институту за физику. 
14. Разматрање измена Правилника о условима за избор наставника Природно-

математичког факултета у Крагујевцу. 
15. Разматрање извештаја комисије за спровођење студентске анкете за летњи 

семестар школске 2015/16. године. 
16. Захтеви упућени ННВ-у.   
17. Разно 

 
I 

 
Записник  под  бројем 910 са XXI седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 19.10.2016. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

На основу члана  93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно -математичког факултета у саставу: проф. др Петар Марин, редовни 
професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 
Морфологија, фитохемија и систематика биљака (председник комисије); др Бранислав 
Ранковић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Алгологија и микологија; др Соња Дулетић -Лаушевић, 
ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 
Морфологија, фитохемија и систематика биљака, као и дописа Универзитета бр. IV-01-
786/6 од 01.11.2016. године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду 
јавности није било приговора, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
II-1. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Марина Топузовић изабере у звање у звање ванредни професор  за ужу научну 
област Морфологија, фитохемија и систематика биљака у Институту за биологију и 
екологију Факултета,  на пет година. 
 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 
надлежном  Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
III 

 
На захтев Института за хемију  бр.03-970/22 од 02.11. 2016. године и члана 127 

Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета. Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 



III-1. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног наставника у звање доцент  за ужу научну област  
Аналитичка хемија у Институту за хемију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, у следећем саставу: 
 

1. др Душанка Милојковић-Опсеница (председник комисије) , редовни професор 
Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Аналитичка 
хемија, датум избора: 16.10.2013. године; 

2. др Милена Јеликић-Станков, редовни професор Фармацеутског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија, датум 
избора:15.05.2001. године; 

3. др Зорка Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија; датум 
избора: 12.11.2013. године; 

4. др Татјана Вербић,  доцент Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа 
научна област: Аналитичка хемија, датум избора: 30.01.2014. године; 

5. др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија.  датум избора: 23.01.2014. 
године. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
На захтев Института за математику и информатику  бр. 05-970/20 од 02.11.2016. 

године и члана 127 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета. Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент  за ужу научну област  Алгебра и 
логика у Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу, у следећем саставу: 
 

1. др Радосав Ђорђевић (председник комисије), ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Алгебра и логика, датум избора: 08.07.2015. године; 

2. др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета у Београду, ужа 
научна област: Математичка логика, датум избора: 20.02.2015. године; 

3.  др Бојана Боровићанин, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика; датум избора: 
13.02.2013. године. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-970/19 од 01.11.2016. 
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 Физиологија биљака у Институту за биологију и екологију 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. 03-970/9 од 28.10.2016. 
године у саставу: др  Нико Радуловић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Органска хемија и Биохемија; др 
Милан Јоксовић (председник комисије), ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Иван 
Дамљановић,  научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу,  научна област Хемија, као и сагласности Института за хемију, а по 
конкурсу расписаном дана 05.10.2016. 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 Драгане Стевановић, асистента, у звање асистент 
са пуним радним временом за ужу научну област  Органска хемија у Институту за 
хемију  Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-
информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 
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. 03-970/12 од 31.10.2016. 
године  у саставу: др  Зорка Станић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка хемија; др 
Снежана Николић- Мандић (председник комисије), редовни професор Хемијског 
факултета  Универзитета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија; др Зоран 
Симић,  научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу,  научна област Аналитичка   хемија,   као и сагласности Института за 
хемију, а по конкурсу расписаном дана 05.10.2016. године у листу „Послови“, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
V-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу са предлогом за избор Јелене Степановић, асистента, у звање асистент 
са пуним радним временом за ужу научну област  Аналитичка хемија у Институту за 
хемију Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-
информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 



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. 05-970/14 од 31.10. 2016. 
године у саставу: др  Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета у 
Београду, ужа научна област Математичка логика; др Владимир Цвјетковић 
(председник комисије), доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Информатика у физици; др Вишња Симић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Вештачка интелигенција, као и сагласности Института за математику и информатику, а 
по конкурсу расписаном дана 05.10.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно 
веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
V-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу са предлогом за избор Јелице Васиљевић, мастер информатичара, у 
звање асистент са пуним радним временом за ужу научну област  Вештачка 
интелигенција у Институту за математику и информатику Факултета и ставља на увид 
јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 
објављивања на сајту Факултета. 
 

VI 
 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-970/4 од 27.10.2016. 
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 са пуним радним 
временом за ужу научну област Програмирање у Институту за математику и 
информатику.    
 

VII 
 

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. 05-970/18 од 31.10.2016. 
године  у саставу: др  Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета 
у Београду, ужа научна област: Mатематика и рачунарство; др Мирјана Павловић 
(председник комисије), доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама; др Татјана 
Томовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Математичка анализа са применама, као и сагласности Института за 
математику и информатику, а по конкурсу расписаном дана 05.10.2016. године у листу 
„Послови“, 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 Теодоре Трифуновић, дипломираног 
математичара, у звање  сарадник у настави са 60% пуног радног времена за ужу 
научну област  Математичка анализа са применама у Институту за математику и 
информатику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-
информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 
 
 

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. 05-970/16  од 
31.10.2016. године у саставу: др  Александар Цветковић, редовни професор Машинског 
факултета у Београду, ужа научна област Mатематика и рачунарство;  др Бобан 
Стојановић (председник комисије), ванредни професор  Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Програмирање; др Ана 
Капларевић-Малишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање, као и сагласности Института за 
математику и информатику, а по конкурсу расписаном дана 05.10.2016. године у листу 
„Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Марка Кнежевића, дипломираног 
информатичара у звање сарадник у настави са пуним радним временом за ужу 
научну област  Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета 
и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 
Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 
 

 
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. 05-970/15  од 31.10.2016. 
године у саставу: др  Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета 
у Београду, ужа научна област Mатематика и рачунарство;  др Бобан Стојановић 
(председник комисије), ванредни професор  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Програмирање; др Ана Капларевић-
Малишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област: Програмирање, као и сагласности Института за математику и 
информатику, а по конкурсу расписаном дана 05.10.2016. године у листу „Послови“, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Филипа Радовановића, дипломираног 
информатичара, у звање сарадник у настави са 50% пуног  радног времена за ужу 
научну област  Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета 
и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 
Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 



 
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. 05-970/15  од 31.10.2016. 
године у саставу: др  Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета 
у Београду, ужа научна област Mатематика и рачунарство;  др Бобан Стојановић 
(председник комисије), ванредни професор  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Програмирање; др Ана Капларевић-
Малишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област: Програмирање,     као и сагласности Института за математику и 
информатику, а по конкурсу расписаном дана 05.10.2016. године у листу „Послови“, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VII-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Алексе Церовине, дипломираног 
информатичара, у звање сарадник у настави са 50% пуног  радног времена за ужу 
научну област  Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета 
и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 
Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 
 

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. 05-970/17  од 31.10.2016. 
године. године у саставу: др  Александар Цветковић, редовни професор Машинског 
факултета у Београду, ужа научна област Mатематика и рачунарство;  др Бобан 
Стојановић (председник комисије), ванредни професор  Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Програмирање; др Ана 
Капларевић-Малишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање,као и сагласности Института за 
математику и информатику, а по конкурсу расписаном дана 05.10.2016. године у листу 
„Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VII-5. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Саше Станојкова, дипломираног 
информатичара, у звање сарадник у настави са 30% пуног  радног времена за ужу 
научну област  Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета 
и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 
Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 
 

VIII 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Владица Симић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине (председник комисије); др Снежана Симић, 
ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; 



ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Момир 
Пауновић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“, Универзитета у Београду; научна област Биологија, као и извештаја 
руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/51 од 
24.10.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д лу к у 

 
VIII-1. Наташа М. Радојковић, истраживач-сарадник, бира се у звање  

истраживач-сарадник за научну област Биологија у Институту за биологију и 
екологију, на три године. 

 
IX 

 
На захтев Института за хемију бр. 03-970/8 од  27.10.2016. године, а на основу 

члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело 
следећу 
  

О д л у к у 
 

IX-1. Покреће се поступак за избор Невене Михаиловић, истраживача- 
приправника у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област  Аналитичка 
хемија. 

 
Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Невене Михаиловић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 
1. Др  Милица Цвијовић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија; 
2. Др Зорка Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија; 
3. Др Љубинка Јоксовић (председник комисије), доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Аналитичка хемија  

 
X 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-970/13 од  31.10.2016. године, а на основу 
члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело 
следећу 
  

О д л у к у 
 

X-1. Покреће се поступак за избор Катарине Јаковљевић, мастер хемичара, у 
истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, за ужу научну област  Органска хемија. 

 
Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Катарине Јаковљевић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 



 
1. др Милан Јоксовић (председник комисије), ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Органска хемија; 

2. др Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Зоран Марковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, 
ужа научна област: Органска хемија. 

 
 

XI 
 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне 
комисије Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др 
Живадин Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу (председник комисије), ужа научна област Неорганска 
хемија; др Жељко Јаћимовић, редовни професор Металуршко-технолошког факултета 
у Подгорици, ужа научна област Неорганска хемија; др Горан Богдановић, научни 
саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ Универзитета у Београду, ужа научна 
област Хемијска кристалографија и структурна хемија, као и извештаја руководиоца 
техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/52 од 
31.10.2016. године, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Синтеза, 
карактеризација и испитивање механизма супституционих реакција комплекса 
неких јона прелазних метала“  кандидата Милице Косовић и констатује да у року од 
30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 
48 
став 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности. 
 

 
XII 

  
На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 02-970/3 од 
26.10.2016. године у саставу: др Таско Грозданов (председник комисије), научни 
саветник Института за физику у Београду, ужа научна област: Атомска, молекулска и 
оптичка физика; др Иван Живић, редовни професор Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу, ужа научна област: Физика кондензоване материје; др Владимир Ристић, 
редовни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ужа научна 
област: Атомска, молекулска и оптичка физика, као и сагласности Института за 
физику, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 



XII-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом „Динамика квантних подсистема и корелација у дводелним канонским 
структурама“, кандидата Момира Арсенијевићa. 

 Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 
библиотеци у Крагујевцу. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 
прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску 
дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним 
јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, 
најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до 
одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 
докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку 
рока у трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности 
надлежним органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације 
Универзитету у Крагујевцу. 
 

XIII 
 

На основу захтева  Института за физику бр. 02-970/2 од 26.10.2016. године, а на 
основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XIII-1.  Одређује се комисија за рецензију рукописа: „Основе астрономије и 

астрофизике за студенте физике- I део“, аутора  др Луке Ч. Поповића, научног 
саветника Астрономске опсерваторије у Београду и др Саше Симића, доцента ПМФ-а 
Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 
1. др Милан Димитријевић, научни саветник Астрономске опсерваторије у 

Београду научна област: Астрофизика; 
2. др Драгана Илић, доцент Математичког факултета  Универзитета у Београду, 

ужа научна област: Астрофизика. 
 
 

XIV 
 У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: доц. др 
Љубинка Јоксовић, проф. др Снежана Симић, проф. др Милан Ковачевић и проф. др 
Светлана Марковић. Након ове дискусије, а на основу дописа Института за хемију бр. 
03-970/10 од 28.10.2016. године,  Наставно- научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XIV-1. Прихвата се иницијатива за измене Правилника о условима за избор 

наставника Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у делу Интерног 
правилника за избор у наставничка  звања у Институту за хемију. 



Саставни део ове Одлуке је сачињени пречишћени текст Правилника из става 
1ове одлуке која садржи предложене измене и налази се у прилогу. 

 
XV 

 У оквиру ове тачке поведена је краћа дискусија у којој су учествовали: проф. др 
Владимир Ристић и проф. др Александар Остојић. Након ове дискусије а,на основу 
дописа продекана за наставу и председника Комисије за обезбеђење квалитета бр. 04-
970/11 од 31.10.2016. године и достављеног Извештаја, сачињеног на основу резултата 
студентске анкете обрађених од стране Комисије за спровођење студентског 
вредновања квалитета студијских програма и педагошког рада наставника и сарадника, 
Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XV-1. Прихвата се Извештај о резултатима студентског вредновања квалитета 

студијских програма и педагошког рада наставника и сарадника за летњи семестар 
школске 2015/16. године.  

Извештај из става 1 ове одлуке налази се у прилогу. 
 

 
XVI 

 
На основу захтева бр. 03-970/5  од 27.10.2016. године, а  на  основу   члана   156 

Статута Факултета Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  
 

О д л у к у 
 
XVI-2. Даје се сагласност  Ненаду Јоксимовићу, истраживачу-приправнику у 

Институту за хемију Факултета, за учешће на међународној конференцији „24th Young 
Research Fellow Meeting“, која се одржава у Паризу (Француска) у периоду од 8. до 10. 
фебруара 2017. године. 
 Ова одлука је један од неопходних докумената Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије за суфинансирање учешћа истраживача на 
научним скуповима у иностранству. 
 
 

На основу захтева бр. 03-970/6  од 27.10.2016. године, а  на  основу   члана   156 
Статута Факултета Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

 
О д л у к у 

 
XVI-2. Даје се сагласност  Милану Милутиновићу, истраживачу-приправнику 

у Институту за хемију Факултета, за учешће на међународној конференцији „24th 
Young Research Fellow Meeting“, која се одржава у Паризу (Француска) у периоду од 8. 
до 10. фебруара 2017. године. 

Ова одлука је један од неопходних докумената Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије за суфинансирање учешћа истраживача на 
научним скуповима у иностранству. 

 



На основу захтева бр. 03-970/7  од 27.10.2016. године, а  на  основу   члана   156 
Статута Факултета Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

 
О д л у к у 

 
XVI-3. Даје се сагласност  Јовани Јовановић, истраживачу-приправнику у 

Институту за хемију Факултета, за учешће на међународној конференцији „24th Young 
Research Fellow Meeting“, која се одржава у Паризу (Француска) у периоду од 8. до 10. 
фебруара 2017. године. 

Ова одлука је један од неопходних докумената Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије за суфинансирање учешћа истраживача на 
научним скуповима у иностранству 
 
 

На основу захтева бр. 03-970/7  од 27.10.2016. године, а  на  основу   члана   156 
Статута Факултета Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

 
О д л у к у 

 
XVI-4. Даје се сагласност  Александри Минић, истраживачу-приправнику у 

Институту за хемију Факултета, за учешће на међународној конференцији „24th Young 
Research Fellow Meeting“, која се одржава у Паризу (Француска) у периоду од 8. до 10. 
фебруара 2017. године. 

Ова одлука је један од неопходних докумената Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије за суфинансирање учешћа истраживача на 
научним скуповима у иностранству. 
 

XVII 
 У оквиру тачке разно проф. др Бранислав Поповић, продекан за финансије 
Факултета обавестио је чланове Наставно-научног већа да је пристигао новац за 
докторске студије, у нешто мањем обиму него раније. Такође је дао још пар 
информација везаних за студенте докторских студија. Потом је Декан Факултета, проф. 
др Срећко Трифуновић, истакао да ће пројектни циклус вероватно бити продужен на 
још 2 године. Даље је нагласио да ће 03.11.2016. године једна одабрана група 
професора Факултета ићи у Београд на трибину под називом „Разматрање разлога који 
би водили реформи осмогодишње основне школе“ у САНУ. На крају је рекао да ће на 
наредном Наставно-научном већу бити тачка везана за промену назива имена 
Универзитета у Крагујевцу и то у Универзитет централне Србије али ако само један од 
Факултета буде против назив се неће мењати. 
 

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

 
З А П И С Н И Ч А Р                     ДЕКАН  
 
Далиборка  Јовановић, економиста 
                                                             Проф. др Срећко Трифуновић 
 


