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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
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29.06. 2011. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са XXXIX седнице Наставно-научног већа Природно-математичког 
факултета у текућем мандатном периоду, одржане дана 29.06.2011. године, са 
почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 26  чланова већа од укупно 33 члана и то: проф. др Драгић 
Банковић, проф. др Вукота Бабовић, проф. др Зорица Бугарчић, проф. др Растко 
Вукићевић, др Ненад Вуковић, мр Небојша Даниловић, мр Слађана Димитријевић, 
проф. др Милош Ђуран, проф. др Предраг Ђурђевић, проф. др Иван Живић, проф. 
др Аца Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић,  проф. 
др Владимир Пејчев,  проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав 
Ранковић, проф. др Светислав Савовић, доц. др Снежана Симић, доц. др Марија 
Станић, проф. др Душан Стефановић, доц. др Бобан Стијановић, проф. др Јелица 
Стојановић, проф. др Александар Теодоровић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. 
др Бранислав Чабрић и проф. др Љиљана Чомић.  

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за хемију, проф. др Зоран Матовић, 
секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл.прав и Далиборка Јовановић,економиста. 

 Седницом Наставно-научног већа председавао је проф. др Драгослав 
Никезић, декан Факултета.  

Чланови Наставно-научног већа су једногласно  усвојили следећи 
 

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д 

1. Усвајање записника, 
2. Предлог садржаја обавезних и изборних предмета на магистарским студијама из  
    Методике наставе биологије у Институту за биологију и екологију,   
3. Додељивање предмета на докторским студијама у Институту за биологију и 

екологију, 
4. Утврђивање предлога за избор у звање предавача за ужу научну област Енглески 
     језик, 
5. Избор у звање истраживач-сарадник у Институту за физику, 
6. Разматрање извештаја комисије о избору кандидата у звање истраживач- 
    сарадник у Институту за хемију,  
7. Покретање поступка за избор једног истраживача-сарадника у Институту за 
    биологију и екологију, 
8. Предлог комисије за одбрану докторске дисертације у Институту за математику 
      и информатику, 
9. Разматрање извештаја о подобности теме и кандидата за израду докторске 



      дисертације у Институту за математику и информатику, 
10. Предлог комисије за оцену теме и кандидата за израду докторске дисертације 
      у Институту за математику и информатику, 
11. Захтеви наставника и сарадника, 
12. Разно. 

I 
 

Записник под бројем 500 са XXXVIII седнице Наставно-научног већа, у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 15.06.2011. године, једногласно је 
усвојен. 
 
   II 
 

У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Аца Марковић, проф. др Љиљана Чомић и проф. др Растко Вукићевић. 
После ове дискусије, а на основу дописа проф. др Александра Остојића, проф. др 
Љиљане Чомић и доц. др Марине Топузовић бр. 04-550/11 од 28.06.2011. године, 
Наставно-научно веће је већином гласова "ЗА" донело следећу 

 
                                                    О д л у к у 
 
II-1. Усваја се  садржај обавезних и изборних предмета на смеру Методика 

наставе биологије магистарских студија у Институту за биологију и екологију. 
Саставни део ове одлуке су садржаји из става 1 ове одлуке и налазе се у 

прилогу. 
 
 
            III 
У оквиру ове тачке поведена је нешто краћа дискусија у којој су 

учествовали: проф. др Аца Марковић и проф. др Бранка Огњановић. После ове 
дискусије а, на основу захтева проф. др Бранке Огњановић бр. 04-550/8 од 
27.06.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 
     О д л у к у 
 
III-1. Даје се сагласност, проф. др Бранки Огњановић, ванредном 

професору у Институту за биологију и екологију Факултета, за ангажовање на 
предмету Антиоксидативна заштита аеробних организама ( Б 322, 15 ЕСПБ) за 
школску 2010/2011. годину, а у циљу реализације наставе и одржавање испита на 
Докторским студијама Биологије у Институту за биологију и екологиују Природно-
математичког факултета у Крагујевцу. 

 
 
 
 



                                                          IV 
 
 
На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Драгана Спасић , ванредни 
професор Филозофског факултета у Косовској Митровици, ужа научна област: 
Морфологија и синтакса енглеског језика; др Ивана Трбојевић-Милошевић, доцент 
Филолошког факултета у Београду, ужа научна област: Енглески језик и др Јована 
Димитријевић Савић, доцент ФИЛУМ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Енглески 
језик и дописа Универзитета бр.171/11 од 25.06.2011. године, Наставно-научно веће 
је једногласно донело следећу 

 
                                                   О д л у к у 
 
IV-1.  Утврђује се предлог одлуке да се мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, 

предавач Факултета бира у звање предавача за ужу научну област Енглески језик 
на Катедри за општеобразовне предмете, на пет година. 

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

 
 

V 
 
     На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 685/3 од 17.06.2011. године, 
а  заведено под бројем 01-15/120 од 22.06.2011. године, члана 99 Статута Факултета 
и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др 
Мирољуб Дугић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна област: 
Квантна физика; др Иван Живић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Физика кондензоване материје и др Таско Грозданов, научни 
саветник Института за физику у Београду, ужа научна област: Атомска, молекулска 
и оптичка физика, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

 
   О д л у к у 

 
 V-1. Момир Арсенијевић, магистар физичких наука, бира се у 

истраживачко звање истраживач-сарадник, за научну област Физика, у 
Институту за физику Факултета, на три године. 
 

            VI 
 
На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-550/3 од 22.06.2011. године у саставу: Др  
Славица Солујић редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: 
Биохемија , др Јелица Стојановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Биохемија и др Лидија Израел-Живковић, доцент Медицинског 



факултета у Београду, ужа научна област: Хемија у медицини, Наставно-научно 
веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
       VI-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Владимира Михаиловића, 
истраживача-приправника у звање истраживач-сарадник, за научну област - Хемија 
и доставља Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском 
сајту у трајању од 30 дана. 
 

VII 
На захтев Института за математику и информатику, бр.05-350/6 од 

23.06.2011. године, Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-1. Покреће се поступак за избор Владимира Димитријевића, 
истраживача-приправника у истраживачко звање истраживач-сарадник у 
Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, за научну област Програмирање. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Владимира 
Димитријевића у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. Др Душан Стефановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа 
научна област: Информациони системи; 

2. Др Александар Цветковић, ванредни професор Машинског факултета у 
Београду; ужа научна област: Математика-рачунарство; 

3. Др Бобан Стојановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Програмирање. 
 
 
На захтев Института за биологију и екологију, бр.04-550/10 од 27.06.2011. 

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

О д л у к у 
 

VII-2. Покреће се поступак за избор Саве Васића, дипломираног биолога у 
истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за биологију и екологију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Саве Васића у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. Др Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Микробиологија; 



2. Др Бранислав Ранковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа 
научна област: Алгологија, микологија и лихенологија; 

3. Др Владимир Ранђеловић, ванредни професор ПМФ-а у Нишу, ужа научна 
област: Ботаника. 
 

        VIII 
  На основу захтева Института за математику и информатику  бр. 05-550/1 од 
21.06.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

VIII-1. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 
"Прилог теорији контрактивних пресликавања у уређеним Банаховим просторима " 
и кандидата Љиљане Пауновић, за израду докторске дисертације под наведеним 
насловом, у следећем саставу: 
 

1. Др Стојан Раденовић, редовни професор Машинског факултета у Београду, 
ужа научна област: Математичка анализа са применама; 

2. Др Миодраг Спалевић,  редовни професор Машинског факултета у 
Београду, ужа научна област: Математичка анализа са применама; 

3. Др Мирјана Павловић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 
 

IX 
 На основу Извештаја стручне комисије Института за математику и 
информатику бр. 05-550/7 од 24.06.2011. године Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу у саставу: Др Драгић Банковић, редовни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Математичка логика и статистика, Др Ђорђе 
Кадијевић, редовни професор Мегатренд универзитета  у Београду, ужа научна 
област: Методика наставе математике и информатике,  Др Бранислав Поповић 
ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Историја, филозофија 
и методика наставе математике, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу    

                                                                  О д л у к у 

 IX-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом "Утицај 
манипулатива на наставу математике" за израду докторске дисертације кандидату 
мр Радојку Дамјановићу. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Бранислав Поповић. 

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



  На основу захтева Института за математику и информатику  бр. 05-550/2 од 
21.06.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 
 

О д л у к у 
IX-2. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 

"Ставови о непокретној тачки на просторима са недетерминистичком метриком" и 
кандидата Ралета Николића, за израду докторске дисертације под наведеним 
насловом, у следећем саставу: 
 

1. Др Малиша Жижовић, редовни професор Техничког факултета у Чачку, ужа 
научна област: Математичка анализа са применама; 

2. Др Драган Ђурчић,  редовни професор Техничког факултета у Чачку, ужа 
научна област: Математичка анализа са применама; 

3. Др Дејан Бојовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Математичка анализа са применама; 

4. Др Синиша Јешић, доцент Електро-техничког факултета у Београду, ужа 
научна област: Математичка анализа са применама и 

5. Др Марија Станић, доцент  ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
         X 
        На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-550/9 од 
27.06.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
             О д л у к у 
 
         X-1. Одобрава се Милошу Благојевићу, асистенту у Институту за биологију 
и екологију Факултета плаћено одсуство у периоду од 11-14. јула 2011. године ради 
учествовања на међународној радионици геометријске морфометрије која ће се 
одржати у Tелчу, Република Чешка. 
 
 
       XI 
 
         У оквиру тачке разно није било никакве дискусије. 
 
          Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 25 минута. 

 
      З А П И С НИ Ч А Р                                                                       ДЕКАН  

      Далиборка Јовановић 

                                                                                            Проф. др. Драгослав Никезић 

 


