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К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 24.02.2015. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је  24 чланoва већа и то: др Снежана Бранковић,  проф. др Зорица Бугарчић, 

мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Иван Живић, 

доц. др Милош Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић,  доц. др Драгана Крстић, др 

Владимир Марковић,  проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др 

Александар Остојић, 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,  Ненад Стојановић, проф. др 

Марија Станић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др 

Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и  проф. др Мирољуб Дугић, проф. 

др Милош Ђуран, проф. др Владимир Ристић, др Марија Живковић, доц. др Светлана 

Милошевић-Златановић и проф. др Снежана Симић,  тако да је укупан број присутних 

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 председавао је 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. Афилијација у научним радовима. 

3. Утврђивање предлога одлуке о избору наставника у звање ванредни професор у 

Институту за билогију и екологију.   

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

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

Институту за математику и информатику.   

6. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент у Институту за 

биологију и екологију. 

7. Утврђивање предлога одлуке за избор научног сарадника у Институту за хемију. 

8. Покретање поступака за избор истраживача приправника у Институту за 

биологију и екологију и Институту за хемију. 

9. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја комисије за преглед, оцену и 

одбрану докторске дисертације у Институту за математику и информатику. 



10. Разматрање извештаја комисијe о научној заснованости темe докторскe 

дисертацијe и испуњености услова кандидата  у Институту за математику и 

информатику. 

11. Утврђивање предлога чланова комисија за оцену научне заснованости темa и 

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту  

за биологију и екологију.       

12. Разматрање извештаја комисије за рецензију рукописа у Институту за биологију 

и екологију. 

13. Разматрање студијских програма ОАС Математика, ОАС Информатика, МАС 

Математика и МАС Информатика у процесу поновне акредитације. 

14. Разматрање интерног Правилника наставних организационих јединица 

Факултета за избор у звања наставника. 

15. Разматрање Извештаја о раду Факултета за 2015. годину. 

16. Захтеви упућени ННВ-у. 

17. Разно. 

 

 

I 

 

Записник  под  бројем 130 са VII седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 10.02.2016. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

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

др Драгослав Никезић. Након ове дискусије, а на основу дописа Продекана за науку 

Факултета бр.  01-200/18  од 23.02.2016. године, Наставно-научно веће је једногласно 

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

II-1. Обавезују се наставници и сарадници Факултета као и истраживачи Факултета 

да приликом објављивања научних радова као афилијацију наводе званичан назив 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и то: Faculty of Science, 

University of Kragujevac. 

 

III 

 

На основу члана  93 и 94 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; др Ивана Теодоровић, ванредни 

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

област  Заштита животне средине; др Горан Марковић, ванредни професор Агрономског 

факултета у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област  Биологија, као и дописа 



Универзитета бр.01-15/35 од 19.02.2016. године, Наставно-научно веће је једногласно 

донело следећу 

 

 

 

О д л у к у 

 

III-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Александар Остојић, ванредни 

професор, изабере у звање ванредни професор за ужу научну област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и екологију, на пет 

година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Стручном већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

IV 

 

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

математичког факултета у саставу: др Зорица Петровић, редовни професор Природно-

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

др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; др Душан Сладић, редовни професор 

Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Органска хемија; др 

Милан Јоксовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија, извештаја руководиоца техничко-

информативне службе и продекана за наставу   бр. 25/6  од 18.02.2016. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IV -1. Владимир Петровић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну 

област Органска хемија, у Институту за хемију 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. 05-200/1 од 18.02.2016. године 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,  а по конкурсу расписаном дана 



13.01.2015. 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 Вишње Симић, асистента, у звање асистент за ужу 

научну област Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета у 

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

служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 

 

VI 

 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-200/8 од 19.02.2016. године, 

Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и члана 97 Статута 

Факултета, 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  о  

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

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у Институту за биологију и 

екологију 
VI-2. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Физиологија животиња и 

човека и молекуларна биологија у Институту за биологију и екологију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња; 

2. др Бранка Огњановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологијаживотиња и човека и 

молекуларна биологија; 

3. др Зорица С. Саичић, научни саветник Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“ у Београду, научна област: Биологија, ужа научна област: 

Физиологија. 

 

VII 

 

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

математичког факултета у саставу:  др Зорица Петровић, редовни професор Природно-

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

др Милан Јоксовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 



у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Зоран Марковић, редовни професор 

Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Хемија, извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу, бр. 25/8  од 

18.02.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VII-1.  Утврђује  се предлог одлуке да се  др Биљана Шмит, научни сарадник,  

изабере у  звање научни сарадник, за научну област Хемија у Институту за хемију, на 

пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

 

VIII 

 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-200/10 од 19.02.2016. 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 Данијеле Никодијевић 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 Данијеле Никодијевић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

биологија; 

2. др Милена Милутиновић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија; 

3. др Милица Пешић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, научна област: Биологија, ужа 

научна област: Молекуларна неуробиологија и Молекуларна онкологија. 

 

 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-200/3 од 18.02.2016. године, а на основу члана 

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

 

О д л у к у 
 

VIII-2. Покреће се поступак за избор Јоване Јовановић, мастер хемичара у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија (Органска хемија). 

 



Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Јоване Јовановић у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

2. др Зоран Р. Ратковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Нико С. Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Органска хемија; 

4. др Иван С. Дамљановић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија. 

 

 

IX 

 

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 

Ненад Филиповић, редовни професор Факултета инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Примењена механика, Примењена информатика и 

Рачунарско инжењерство; др Антун Балаж, научни саветник Института за физику у 

Београду, ужа научна област Нумеричке симулације у физици; др Бобан Стојановић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Програмирање; др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Рачунарске комуникације, као и 

дописа Универзитета бр. 01-15/32 од 19.02.2016. године и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу  Факултета бр. 25/7 од 18.02.2016. 

године, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 

IX -1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Развој и анализа метода 

паралелизације вишескалних модела мишића“  кандидата мр Ане Капларевић- 

Малишић 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 7 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

 

 

X 

  

На основу члана 48 став 5,6 и 7 Статута Факултета,   Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-200/15 од 

22.02.2016. године у саставу: др Градимир В. Миловановић, редовни  члан САНУ, ужа 

научна област  Нумеричка анализа и теорија апроксимације; др Александар С. Цветковић, 



редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 

Математика и рачунарство; др Марија Станић, ванредни професор 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, Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следећу 
О д л у к у 

 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Развој 

рационалних алгоритама за конструкцију ортогоналних полинома једне 

променљиве“ за израду докторске дисертације кандидату мр Марјану Матејићу. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке др. Градимира 

В. Миловановића, редовног члана САНУ. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 46 став 6 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 

добијања сагласности. 

 

 

XI 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-200/6  од 19.02.2016. 

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

донело следећу 

 
О д л у к у 

 

XI-1.  Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације под називом: „Бентосне силикатне алге (Bacillariophyta) у процени 

еколошког статуса река Велике Моправе и Саве“ и испуњености услова кандидата 

Божице Васиљевић, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 

следећем саставу: 

 

1. др Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине; 

2. др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Алгологија, микологија и 

лихенологија; 

3. др Јелена Кризманић, доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду, 

ужа научна област: Алгологија и микологија; 

4. др Момир Пауновић, научни саветник Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“  Универзитета у Београду, научна област: Биологија, ужа 

научна област: Хидробиологија. 

 



Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-200/11  од 19.02.2016. 

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

донело следећу 

О д л у к у 

 

XI-2. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације под називом „ Популациона екологија мочварног мравника [Phеngaris 

teleius, (Bergstrsser, 1779)] у Србији“  и испуњености услова кандидата Милоша 

Поповића,  за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Јелка Црнобрња Исаиловић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Зоологија; 

2. др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине; 

3. др Снежана Пешић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 

XII 

 

 На основу Извештаја рецензионе комисије у Институту за биологију и 

екологију бр. 04-200/7 од 19.02.2016. године у саставу:  др Љиљана Чомић, редовни 

професор Природно-математичкoг факултетa Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област: Микробиологија;  др Зорица Стојановић-Радић, доцент  Природно-математичкoг 

факултетa Универзитета у Нишу, ужа научна област: Биотехнологија, као и сагласности 

Института за биологију и екологију,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

 

 

О д л у к у 

 

XII-3. Прихвата се Извештај рецензионе комисије Природно-математичког  

Факултета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис под називом:  „Практикум из 

микробиологије са радним листовима“  аутора  др Олгице Стефановић проследи у даљу 

процедуру ради штампања. 

 

 

 



XIII 

 

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

Станић и доц. др Милош Ивановић. Након ове дискусије а, на основу захтева Института за 

математику и информатику бр. 05-200/20 од  23.02.2016. године , Наставно-научно веће је 

разматрало предлог студијског програма  основних академских студија математике, као и 

на основу члана 48 став 3 Закона о високом образовању и члана 156 став 1 алинеја 2 

Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу:  

 

О д л у к у 
 

XIII-1. Утврђује се предлог студијског програма основних академских студија 

математика у Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу у циљу стицања стручног назива дипломирани математичар у оквиру кога су 

два модула: дипломирани  математичар-теоријска математика и дипломирани 

математичар-професор математике.  

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

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

 

 

 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр.05-200/21 од  

23.02.2016. године, Наставно-научно веће је разматрало предлог студијског програма 

мастер академских студија математике. Наставно-научно веће није имало никакве 

примедбе на предлог студијског програма мастер академских студије математике у 

Институту за математику и информатику.  

На основу члана 48 став 3 Закона о високом образовању и члана 156 став 1 алинеја 

2 Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу:  

 

О д л у к у 

 

XIII-2. Утврђује се предлог студијског програма мастер академских студија 

математике у Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу у циљу стицања академског назива мастер математичар у оквиру кога су два 

модула: мастер математичар-професор математике и  мастер математичар-теоријска 

математика. 

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

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

 

 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр.05-200/23 од  

23.02.2016. године, Наставно-научно веће је разматрало предлог студијског програма 



основних академских студија информатике. Наставно-научно веће није имало никакве 

примедбе на предлог студијског програма основних академских студија информатике у 

Институту за математику и информатику.  

На основу члана 48 став 3 Закона о високом образовању и члана 156 став 1 алинеја 

2 Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу:  

 

О д л у к у 

 

XIII-3. Утврђује се предлог студијског програма основних академских студија 

информатике у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу у циљу стицања стручног назива дипломирани информатичар, у 

оквиру кога су два модула: дипломирани информатичар и дипломирани информатичар-

професор информатике.  

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

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

 

 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр.05-200/22 од  

23.02.2016. године, Наставно-научно веће је разматрало предлог студијског програма 

мастер академских студија информатике. Наставно-научно веће није имало никакве 

примедбе на предлог студијског програма мастер академских студија информатике у 

Институту за математику и информатику.  

На основу члана 48 став 3 Закона о високом образовању и члана 156 став 1 алинеја 

2 Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу:  

 

О д л у к у 

 

XIII-4. Утврђује се предлог студијског програма мастер академских студија 

информатике у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу у циљу стицања научног назива мастер инфроматичар. 

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

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

 

 

XIV 

 У току ове тачке поведена је нешто шира дискусија у којој су учествовали: проф. 

др Бранислав Ранковић, проф. др Срећко Трифуновић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. 

др Милан Ковачевић, проф.др Мирољуб Дугић, проф. др Марија Станић, проф. др Милош 

Ђуран, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Иван Живић, 

проф. др Љиљана Чомић, проф. др Снежана Симић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др 

Александар Остојић и проф. др Љиљана Павловић. Након ове дискусије а, на основу 

предлога Института за биологију и екологију бр. 01-10/56 од 22.02.2016. године, 

Института за хемију бр. 03-200/13  од 23.02.2016. године, Института за физику бр. 02-



200/24 од 23.02.2016. године, Института за математику и информатику бр 05-200/17  од 

23.02.2016. године и Катедре општеобразовних предмета Факултет бр. 06-200/14  од 

23.02.2016. године, као и предлога нацрта Правилника о условима за избор наставника 

Природно-математичког факултета  у Крагујевцу бр.01-200/19 од 23.02.2016. године, 

Наставно-научно веће је са 24 гласа „ЗА“, 1 „УЗДРЖАНИМ“ и 1 гласом „ПРОТИВ“ 

донело следећу  

 

О д л у к у 

 

XIV-1. Утврђује  се предлог  Правилника о условима за избор наставника 

Природно-математичког факултета  у Крагујевцу. 

 

 Ову одлуку доставити Декану Факултета на даљи поступак. 

 

XV 

 У току ове тачке поведена је дискусија у којој је учествовала: Драгица Божиновски, 

шеф рачуноводства. Након ове дискусије а, на основу предлога колегијума Факултета бр. 

01-200/16 од  23.02.2016. године и бр. 01-200/25, а на основу члана 53 став 4 Закона о 

високом образовању и члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће је једногласно 

донело следеће  

 

О д л у к е 

 

XV-1. Усваја се Извештај о раду Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу за 2015. годину. 

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Факултета из става 1 и налази се у 

прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак.  

 

XV-2. Усваја се Финансијски извештај Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу за 2015. годину. 

Саставни део ове одлуке је Финансијски извештај ПМФ-а за 2015. годину из става 

1 и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак.  

 

 

XVI 

 

На основу дописа Друге крагујевачке гимназије  бр. 364/01 од 22.02.2016. године,  

Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XVI-2. Подржава се формирање уписа посебног одељења обдарених ученика за 

хемију и биологију у Другој крагујевачкој гимназији. 

 



 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-200/2 од 18.02.2016. 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  се др Анки Пејовић, истраживачу сараднику у 

Институту за хемију за постдокторско усавршавање у иностранству, у Институту за 

хемију, заштиту животне средине и биотехнологију Природно-математичког факултета 

Универзитета у Ченстохови, Пољска (Institute of Chemistry, Environmental Protection and 

Biotechnology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, The Jan Długosz University in 

Częstochowa, Częstochowa, Poland), у периоду од 01. септембра 2016. године до 28. 

фебруара 2017. године. 

Сагласност се даје као један од неопходних докумената за пријављивање на 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

стипендирање постдокторског усавршавања истраживача у 2016. години. 
 

 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-200/4 од 18.02.2016. 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  се др Драгани Стевановић, асистенту у Институту за  

хемију за постдокторско усавршавање у иностранству, у Институту за индустријску 

хемију Универзитета у Болоњи, Италија (Department of Industrial Chemistry „Toso 

Montanari“ , University of Bologna, Italy), у периоду од 01. 10. 2016. до 31.03. 2017. године. 

Сагласност се даје као један од неопходних докумената за пријављивање на 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

стипендирање постдокторског усавршавања истраживача у 2016. години. 
 

 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-200/12 од 22.02.2016. 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    др Мирјани Ђуровић, истраживачу сараднику у 

Институту за хемију за постдокторско усавршавање у иностранству, на Факултету за 

хемију Јагелонског Универзитета у Кракову (Пољска), у периоду од 1. септембра 2016. до 

28. фебруара 2017. године. 

 



Сагласност се даје као један од неопходних докумената за пријављивање на 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за  

стипендирање постдокторског усавршавања истраживача у 2016. години. 
 

 

XVII 

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

Срећко Трифуновић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Александар Остојић, проф. др 

Зорица Бугарчић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Марија Станић, проф. др Иван 

Живић и проф. др Бранислав Поповић. Након ове дискусије a, на основу усменог излагања 

Декана Факултета, Наставно-научно веће је са 23 гласa „ЗА“ и 4 „УЗДРЖАНА“ гласа 

донело следећу 

 

             О д л у к у 

 

 XVII-1.  Одређује се да кандидати који се први пут бирају у звање наставника , а 

немају педагошког искуства, треба да одрже приступно предавање из једне наставне 

јединице са кратким освртом на план свог будућег  научног истраживања. Приступно 

предавање, ће се држати  на свим Институтима Факултета,  при чему ће кандидати бирати 

између  више понуђених наставних јединица из уже научне области, за коју је конкурс 

расписан.   

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р                  ДЕКАН  

 

Далиборка Јовановић, економиста 

                                                          Проф. др Срећко Трифуновић 

 


