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К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 06.04.2016. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је  27 чланова већа и то: др Снежана Бранковић,  проф. др Зорица Бугарчић, 

мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић,  проф. др Милош Ђуран,  

доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Иван Живић, др Марија Живковић, доц. др 

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

Драгана Крстић, доц. др Светлана Милошевић-Златановић, проф. др Драгослав Никезић, 

проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић,  

проф. др Биљана Петровић,  проф. др Зорица Петровић, проф.  др Бранислав Ранковић,  

проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић,  проф. др Бобан Стојановић, 

Ненад Стојановић, проф. др Марија Станић, проф. др Марина Топузовић и проф. др 

Љиљана Чомић. 

Пре краја, седницу је напустила: проф. др Зорица Бугарчић, тако да је укупни број 

чланова већа био 26. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: проф. др Милан Ковачевић, управник Института за физику, др 

Драган Тодоровић, Ђорђе Петровић, студент, Слободан Николић, председник студентског 

парламента, Марко Петровић, студент ,секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник 

и Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа је по овлашћењу Декана председавао је Продекан 

за наставу Факултета, проф. др Марина Топузовић. Чланови Наставно-научног већа су 

једногласно усвојили следећи    
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за математику и информатику и Институту за физику.   

3. Разматрање извештаја комисије за избор предавача при катедри 

општеобразовних предмета Факултета. 

4. Доношење одлуке о избору сарадника звање асистент у Институту за 

математику и информатику. 

5. Разматрање извештаја комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за биологију и екологију. 

6. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача-сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 

7. Разматрање извештаја комисије за спровођење студентске анкете за зимски 

семестар школске 2015/16. године. 



8. Преиначење одлуке ННВ-а. 

9. Захтеви упућени ННВ-у. 

10. Разно. 

 

 

 

I 

 

 

Записник  под  бројем 310 са X седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 23.03.2016. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

бр. 05-350/1  од 24.03.2016. године у саставу: др Татјана Давидовић, виши научни 

сарадник Математичког института САНУ, ужа научна област Рачунарство; др Небојша 

Икодиновић, доцент Математичког факултета Универзитета у Београду, ужа научна 

област Алгебра и математичка логика; др Милош Ивановић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске 

комуникације,као и сагласности Института за математику и информатику, а по конкурсу 

расписаном дана 10.02.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно 

је 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 

Татјане Стојановић у звање доцент за ужу научну област Вештачка интелигенција  у 

Институту за математику и информатику Факултета, па се ставља на увид јавности 30 

дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

 

 

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

др Светислав Савовић, проф. др Драгица Кнежевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др 

Милош Ђуран, др Драган Тодоровић и проф. др Драгослав Никезић. Након ове дискусије 

а, на основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута Факултета и 

Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-350/4  

од 30.03.2016. године у саставу: др Милан Пантић, редовни професор Департмана за 

физику Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна 

област Физика кондензоване материје; др Вјекослав Сајферт, редовни професор 

Техничког факултета у Зрењанину, ужа научна област Физика кондензоване материје; 

Драгица Кнежевић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област Физика кондензоване материје, као и сагласности 

Института за физику, а по конкурсу расписаном дана 13.01.2016. године у листу 



„Послови“, Наставно-научно веће је са 22 гласа „ЗА“ И 1 гласом „ПРОТИВ“ донело 

следећу 

 
О д л у к у 

 

II-2. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

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

Драгана Тодоровића, доцента, у звање доцент за ужу научну област Физика 

кондезоване материје  у Институту за физику Факултета па се ставља на увид јавности 

30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 

 

 

III 

 

 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

бр. 06-350/10  од 06.04.2016. године у саставу: др Биљана Чубровић, ванредни професор 

Филолошког факултета Универзитета  у Београду, ужа научна област Енглески језик; др 

Надежда Стојковић, ванредни професор Електронског факултета Универзитета у Нишу, 

ужа научна област Друштвене науке и хуманистика – Енглески језик; др Аница Глођовић, 

доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Енглески језик, а по конкурсу расписаном дана 10.02.2016. године у листу „Послови“, 

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

 

III-2. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

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

Љиљане Вукићевић-Ђорђевић, предавача, у звање предавач за ужу научну област 

Енглески језик  при Катедри општеобразовних предмета Факултета, па се ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 

 

 

IV 

 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Програмирање; др 

Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета Универзитета у Београду, ужа 

научна област Алгебра и математичка логика; др Милош Ивановић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске 

комуникације,као и сагласности Института за математику и информатику, као и извештаја 

руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу  бр. 25/22 од 

01.04.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 



О д л у к у 

 

IV-1.  Др Вишња Симић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну 

област Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета, на три 

године.   

 

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. 04-350/8 од 04.04.2016. године у 

саставу: др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња; др Бранка 

Огњановић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; 

Др Зорица С. Саичић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ у Београду, ужа научна област Физиологија, као и сагласности Института за 

биологију и екологију,   а по конкурсу расписаном дана  09.03.2016. 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 Милоша М. Матића, асистента, у звање асистент 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 

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

 

VI 

 

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. 04-350/7 од 04.04.2016. године у саставу: др 

Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; 

др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Генетика и еволуција; др Ивана Гађански, 

доцент Факултета информационих технологија Универзитета Метрополитен, ужа научна 

област Ткивни инжењеринг, као и сагласности Института за биологију и екологију, 

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 Данијеле М. Цветковић, у звање истраживач-

сарадник, за научну област Биологија и доставља техничко-информатичкој служби 

Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 



 

 

VII 

 У оквиру ове тачке поведена је нешто краћа дискусија у којој је учествовао: проф. 

др Мирољуб Дугић. Након ове дискусије а, на основу дописа продекана за наставу и 

председника Комисије за обезбеђење квалитета бр. 04-350/5 од 31.03.2016. 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 

 

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

студијских програма и педагошког рада наставника и сарадника за зимски семестар 

школске 2015/16. године.  

Извештај из става 1 ове одлуке налази се у прилогу. 

 

 

VIII 

 

На основу захтева Продекана за наставу Факултета  бр. 01-350/9 од 04.04.2016. 

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

VIII-1. Преиначава се Одлука Наставно-научног већа Факултета бр.  310-/XXIII-1 

од 23.03.2016. године, тако да гласи: 

 

„Формира се Организациони одбор за организацију фестивала Tрагом Теслиних 

открића,  који ће се поводом 160. година од рођења Николе Тесле, одржати 18. маја 2016. 

године на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу и 11. Jуна 2016. 

године на Ђачком тргу у Крагујевцу у следећем саставу: 

 

Организациони одбор 

Др Небојша Арсенијевић, ректор Универзитета у Крагујевцу 

Радомир Николић, градоначелник Града Крагујевца 

Др Драган Бошковић, проректор Универзитета у Крагујевцу 

Др Јерослав Живанић, проректор Универзитета у Крагујевцу 

Др Милован Матовић, проректор Универзитета у Крагујевцу 

Др Петар Веселиновић, проректор Универзитета у Крагујевцу 

Борис Ковачевић, члан Градског већа за ванпривредне делатности 

Др Срећко Трифуновић, редовни професор, ПМФ 

Др Ненад Стевановић, доцент, ПМФ 

Др Владимир Марковић, асистент, ПМФ 

Др Милан Ковачевић, ванредни професор, ПМФ 



Зоран Александровић, технички сарадник, ПМФ 

Др Драган Милосављевић, редовни професор,ФИН 

Др Стеван Веиновић, редовни професор, ФИН 

Др Љуба Бркић, ванредни професор, ФИЛУМ 

Др Лазар Димитријевић, доцент, ФИЛУМ 

Данило Мојсић, Институт за заштуту здравља,  

Милован Љубовић, КУД Никола Тесла 

Саша Пилиповић, глумац и члан КУД Никола Тесла 

Јелена Кмезић, КУД Никола Тесла 

Јелена Крстић, СКЦ 

Бојан Павловић, начелник одељења за протокол 

Др Мирослав Бјекић, ванредни професор, Технички факултет у Чачку 

Др Златан Шошкић, ванредни професор, Факултет за машинство и грађевинарство у 

Краљеву. 

 

IX 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-350/6 од 

01.04.2016. године, а на основу члана  156 Статута Факултета, Наставно- научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IX-1. Даје се сагласност  се  др Љиљани Павловић, редовном професору у 

Институту за математику и информатику за учешће са усменим излагањем рада под 

називом: „Тhe variation of the Randić index with regard to minimum degree“  на 

конференцији CLAIO2016 – the Latin-iberoamerican Conference on Operation Research 

(XVII-та латино-америчка конференција из операционих истраживања), која ће бити 

одржана у Сантјагу (Чиле) од 02.  до 06. октобра 2016. године.  

Сагласност се даје као један од неопходних докумената за пријављивање на 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

суфинансирање истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног 

скупа у иностранству истраживача у 2016. години. 

 

 

 

На основу захтева Института за физику бр. 02-350/3 од 30.03.2016. године, а на 

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

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IX-2. Даје се сагласност  др Биљани Миленковић, научном  сараднику у 

Институту за физику, за учешће на Курсу о мерењу и контроли радона (Basic Training 

Course in Radon Metrology and Control) који ће се од 25. 04. до 29.04 2016. године одржати 

у Ciudad Rodrigo у Шпанији.  



 

     

 

 

X 

У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој је учествовао: Ђорђе Петровић, 

студент. Наиме, обавестио је чланове Наставно-научног већа да док је био председник 

студентског парламента Природно-математичког факултета није било неправилности 

током спровођења студентске анкете о вредновању квалитета студијских програма и 

педагошког рада наставника и сарадника. 

 

 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 47  минута. 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р      ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 

 

Далиборка Јовановић, економиста 

                                                             Проф. др Марина Топузовић 

 

 


