
 

Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 600 

08.06.2016. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 08.06.2016. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је  29 чланова већа и то: др Снежана Бранковић,  проф. др Зорица 

Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  проф. др Милош Ђуран, проф. др 

Предраг Ђурђевић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Иван Живић,  доц. др 

Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, др Владимир 

Марковић,  проф. др Драгослав Никезић,  проф. др Биљана Петровић, проф. др 

Мирослава Петровић-Торгашев,  проф. др Бранислав Поповић, проф.  др Бранислав 

Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Бобан 

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

проф. др Срећко Трифуновић и  проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници је приступио  проф. др Мирољуб Дугић, тако да 

је укупни број присутних чланова Наставно-научног већа био 30. 

 Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

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

секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник и Бранкица Лекић, ек. техничар. 

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. Покретање поступка 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 физику. 

4. Разматрање документације поводом конкурса за избор наставника у звање 

доцент за ужу научну област Органска хемија. 

5. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у 

Институту за билогију и екологију.  

6. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент са 50% пуног радног 

времена у Институту за математику и информатику. 

7. Одређивање комисија за избор сарадника у звање асистент у Институту за 

биологију и екологију. 

8. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача сарадника у Институту 

за хемију.  

9. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за билогију и екологију.  

10. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за математику и информатику. 



 

11. Разматрање извештаја комисија за  оцену научне заснованости теме и  

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту 

за биологију и екологију и Институту за хемију. 

12. Утврђивање предлога комисије за оцену научне заснованости теме и  

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у 

Институту за биологију и екологију и Институту за физику.  

13. Утврђивање предлога студијских програма у Институту за биологију и 

екологију и Институту за математику и информатику. 

14. Формирање комисија за акредитацију студијских програма у Институту за 

математику и информатику и Институту за биологију и екологију. 

15. Формирање комисије за  формулисање предлога измена и допуна радног 

документа  Стандарди компетенција професије наставник. 

16. Захтеви упућени ННВ-у. 

17. Разно. 

 

 

I 

 

Записник  под  бројем 550 са XIV седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 25.05.2016. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

На захтев Института за  биологију и екологију бр. 04-600/16  од 06.06.2016. 

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 
 

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

одлуку  о  

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу 

научну област Морфологија, фитохемија и систематика биљака у Институту за 

биологију и екологију Факултета. 

 

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

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

Морфологија, фитохемија и систематика биљака у Институту за биологију и 

екологију Факултета, у следећем саставу: 
 

1. проф. др Петар Марин, редовни професор Биолошког факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака (председник комисије); 

2. др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Алгологија, 

микологија и лихенологија; 

3. др Соња Дулетић -Лаушевић, ванредни професор Биолошког факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака. 
 



 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

III 

 

На захтев Института за  физику бр. 02-600/1 од 02 .06.2016. године, а на основу 

члана 127 Статута Универзитета у Крагујевцу 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 ванредни професор за ужу научну област 

Радијациона физика у Институту за  физику Факултета, у следећем саставу: 

 

1. др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика 

(председник комисије); 

2. др Оливера Цирај Бјелац, ванредни професор Електротехничког факултета у 

Београду и научни саветник у Институту за нуклеарне науке „Винча“, ужа 

научна област: Нуклеарна техника; 

3. др Владимир Удовичић, виши научни сарадник Института за физику у 

Београду, ужа научна област: Радиоекологија. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

IV 

 

На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. IV-01-294/9 од 31.05.2016. 

године, дописа Института за хемију бр.   03-600/5   од 03.06.2016. године, Наставно- 

научно веће Факултета је са 17 гласова „ЗА“ и 13 уздржаних  донело следећу 

 

О д л у к у 
 

IV-1. Упућује се на поновно разматрање Институту за хемију материјал по 

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

Органска хемија. 

 

V 
 

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

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 04-600/19 од 06.06.2016. године у саставу: др Андраш Штајн, редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Физиологија животиња (председник комисије); др Бранка Огњановић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; др Михајло Спасић, 

редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду и научни саветник 

Института „Синиша Станковић“ у Београду, ужа научна област Биохемија; др 

Светлана Ивановић-Матић, научни саветник Института „Синиша Станковић“ у 

Београду, научна област Молекуларна биологија, а по конкурсу расписаном дана 



 

06.04.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 
 

О д л у к у 

 

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

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

Снежане Марковић у звање доцент  за ужу научну област Физиологија животиња и 

човека и молекуларна биологија 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. 

 

 

VI 
 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-600/8 од 06.06.2016. 

године, Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и члана 96 и 97 

Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће   

 

О д л у к е 

 

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

одлуку  о објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент са 50% 

пуног радног времена за ужу научну област Информациони системи у Институту за 

математику и информатику. 

 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент са 50% пуног радног времена за 

ужу научну област Информациони системи у Институту за за математику и 

информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др  Божидар Раденковић, редовни професор Факултета организационих 

наука у Београду, ужа научна област: Информациони системи и технологије; 

2. др Иван Луковић, редовни професор Факултета техничких наука у Новом 

Саду, ужа научна област: Примењена рачунарска техника и информатика; 

3. др Бобан Стојановић (председник комисије), ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Програмирање. 
 

Ову одлуку доставитии Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

 

 

VII 

 

На захтев Института за биологију и екологију бр.  04-420/18 од 19.04.2016. 

године, Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и члана 97 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 Биохемија у Институту 

за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

 

1. др Невена Ђукић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија (председник 

комисије); 

2. др Гордана Матић, редовни професор Биолошког факултета  Универзитета у 

Београду, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“,  ужа научна област: Биохемија и молекуларна биологија; 

3. др Ненад Вуковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија. 
 

 
 

 
На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-420/17 од 19.04.2016. 

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

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

 

О д л у к у 

 

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

избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Снежана Пешић (председник комисије), доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине; 

2. др Драган Катарановски, редовни професор Биолошког факултета 

Универзитета у Београду; ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине; 

3. др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине. 

 

 

VIII 

 

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. 03-600/7 од 03.06.2106. године у 

саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка и Неорганска хемија; др 

Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Фармацеутска хемија; др Љубинка Јоксовић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 



 

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

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

VIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Ивана Јаковљевића, истраживача-

сарадника у звање истраживач -сарадник, за научну област Хемија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

 

 

IX 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-550/4 од 

19.05.2016. године у саставу: др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Микробиологија (председник комисије); др Бранислава Коцић, редовни професор 

Медицинског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Микробиологија; др 

Бојан Златковић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Нишу, ужа научна област Ботаника; др Весна Станков-Јовановић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област 

Аналитичка хемија, као и сагласности Института за биологију и екологију,  Наставно-

научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

IX-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом „In vitro контрола патогених бактерија пореклом из хуманог материјала 

деловањем етарских уља и екстраката одабраних биљних врста” кандидата Немање 

Станковића. 
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. 

 

 

X 

 



 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и 

захтева Института за математику и информатику бр.05-600/9 од 06.06.2016. године,  

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

X-1. Утврђује се предлог комисије за оцену и одбрану докторске дисертације 

под насловом: „Развој рационалних алгоритама за конструкцију ортогоналних 

полинома једне променљиве“  кандидата  мр Марјана Матејића у следећем саставу: 

 

1. др Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета у Београду, 

ужа научна област: Математика и рачунарство; 

2. др Марија Станић (председник комисије), ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Математичка анализа са применама; 

3. др Татјана Томовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

XI 

 

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

комисије Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-600/19 

од 06.06.2016. године у саставу: др Владица Симић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине; др Милица Стојковић-Пиперац, доцент 

Природно-математичког факултета у Нишу, ужа научна  област Екологија и заштита 

животне средине; др Ана Петровић, научни сарадник Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија; др Јелена Лујић,  

научни сарадник Департмана за аквакултуру Факултета пољопривредних наука и 

заштите животне средине Универзитета Szent István из Мађарске, ужа научна област 

Пољопривредне науке, као и сагласности Института за биологију и екологију,  

Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом: 

„Могућности конзервације фрагментисаних популација риба на примеру поточне 

мрене (Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002)“  за израду 

докторске дисертације кандидату Наташи Радојковић. 

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

Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу. 

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. 

 

 



 

 

 

 

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

комисије Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-600/6 

од 03.06.2016. године у саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка 

хемија;  др Милена Јеликић Станков, редовни професор Фармацеутског факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија у фармацији; др 

Љубинка Јоксовић доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна  област Аналитичка хемија, као и сагласности Института за 

хемију,  Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом: 

„Одређивање фенолних једињења у плодовима неких биљака из фамилије 

Rosaceae и антиоксидативне активности њихових синтетичких деривата“ за 

израду докторске дисертације кандидату Невени Ивановић. 

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

Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу. 

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. 

 

XII 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр.  04-600/18 од 

06.06.2016. године и  члана 48 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 
О д л у к у 

 

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

докторске дисертације под називом „Лишаји индикатори квалитета ваздуха Топличког 

региона и њихов биомедицински потенцијал“ и испуњености услова кандидата 

Светлане Ристић за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 

следећем саставу: 

 

1. др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Алгологија, 

микологија и лихенологија (председник комисије); 

2. др Славиша Стаменковић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Нишу, изборна област: Заштита животне средине; 

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

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

заштита животне средине; 

4. др Маријана Косанић, доцент Природно-математичког факултета 

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



 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

 

 

На основу захтева Института за физику бр.  02-600/3 од 02.06.2016. године и  

члана 48 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 
О д л у к у 

 

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

докторске дисертације под називом „Биокинетички модел 
90

Y-DODATOC у циљаној 

молекуларној раадионуклидној терапији неуроендокриних тумора“ и испуњености 

услова кандидата Марије Ж. Јеремић за израду докторске дисертације под наведеним 

насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона 

физика (председник комисије); 

2. др Милован Матовић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Нуклеарна медицина; 

3. др Драгана Крстић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика; 

4. др Оливера Цирај Бјелац, ванредни професор Електротехничког факултета у 

Београду и научни саветник у Институту за нуклеарне науке „Винча“, ужа 

научна област: Нуклеарна техника. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

XIII 

Наставно-научно веће је разматрало предлоге студијских програма за основне 

академске и мастер академске студије Биологије и Екологије и заједничке докторске 

академске студије Докторска школа математике. Наставно-научно веће није имало 

никакве примедбе предлоге студијских програма за основне академске и мастер 

академске студије у Институту за биологију и екологију, као ни за заједничке 

докторске академске студије Математика. 

 

На основу члана 48 став 3 Закона о високом образовању, члана 103 тачка 27 

Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 156 став 1 тачка 2 Статута Природно- 

математичког факултета у Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следеће:  

О д л у к е 

 

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

Биологија Природно-математичког факултета у Крагујевцу за стицање стручног 

назива дипломирани биолог. 



 

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

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

 

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

Екологија Природно-математичког факултета у Крагујевцу за стицање стручног 

назива дипломирани еколог. 

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

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

 

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

Биологија Природно-математичког факултета у Крагујевцу за стицање академског 

назива мастер биолог, у оквиру кога су два модула: Општа биологија и  Професор 

биологије. 

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

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

 

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

Екологија Природно-математичког факултета у Крагујевцуза стицање академског 

назива мастер еколог, у оквиру кога су два модула: Општа екологија и  Примењена 

екологија. 

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

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

 

XIII-5. Утврђује се предлог студијског програма заједничких докторских 

академских студија „Докторска школа математике“, који реализују: Универзитет у 

Новом Саду-Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу- Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу- Природно-математички факултет и 

Државни универзитет у Новом Пазару- Департман за математичке науке. 

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 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр.  04-600/17 од 

06.06.2016. године и  Института за математику и информатику бр. 05-600/11 од 

06.06.2016. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће:  

 

О д л у к е 

 

XIV-1. Формира се комисија за припрему материјала за акредитацију 

студијских програма основних академских студија Математика и Информатика и 

Мастер академских студија Математика и Информатика у Институту за математику и 

информатику Факултета у следећем саставу: 

 



 

1. проф. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, 

2. проф.др Бранислав Поповић, ванредни професор, 

3. проф. др Марија Станић, ванредни професор, 

4. проф. др Бобан Стојановић, ванредни професор, 

5. др Емилија Нешовић, ванредни професор, 

6. др Слађана Димитријевић, доцент, 

7. др Бојана Боровићанин, доцент, 

8. др Милош Ивановић, доцент, 

9. др Ана Капларевић-Малишић, 

10. др Вишња Симић,  

11. Марина Свичевић. 

 

 

XIV-2. Формира се комисија за припрему материјала за акредитацију 

студијских програма основних академских студија Биологија и Екологија и мастер 

академских студија Биологија и Екологија у Институту за биологију и екологију 

Факултета у следећем саставу: 

 

1. проф. др Владица Симић, редовни професор, 

2. проф. др Александар Остојић, ванредни професор, 

3. проф. др Снежана Симић, ванредни професор, 

4. проф др Мирјана Стојановић-Петровић, ванредни професор, 

5. проф. др Марина Топузовић, ванредни професор, 

6. др Биљана Бојовић, доцент, 

7. др Дарко Грујичић, доцент, 

8. др Милан Станковић, доцент 

9. др Маријана Косанић, доцент, 

10. др Олгица Стефановић, доцент, 

11. др Ана Петровић, научни сарадник, 

12. др Снежана Бранковић, асистент. 

 

 

XV 

 
На основу захтева Продекана за наставу бр. 01-600/20 од 08.06.2016. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу:  

 

О д л у к у 

 

XV-1. Формира се комисија за разматрање предлога  нацрта документа 

Стандард квалификације професије наставник који припрема група при ресорном 

министарству -национална ОМК групе за образовање наставника и формулисања 

предлога допуне и измене тог документа које би Министарству упутио Природно-

математички факултет и Универзитет у Крагујевцу у следећем саставу: 

 

1. проф. др Бранислав Поповић, ванредни професор, 

2. др Слађана Димитријевић, доцент, 

3. др Биљана Бојовић, доцент, 

4. др Виолета Петровић, доцент, 

5. др Јелена Ђурђевић-Николић, доцент, 



 

6. др Дарко Грујичић, доцент, 

7. др Ана Капларевић-Малишић. 

 

XVI 

 

На основу захтева Института за физику бр. 02-600/2 од 02.06.2016. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу:  
 

О д л у к у 

 

 XVI-1. Даје се сагласност др Саши Симићу, доценту у Институту за физику 

Факултета, за учешће на конференцији „LSST@europe II“ која ће се одржати у 

Београду у периоду од 20.06.2016. до 24.06.2016. године. Трошкови учешћа ће бити 

покривени са пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 

176001. 

 

 

XVII 

 

У оквиру тачке разно Декан је обавестио чланове Наставно-научног већа о 

терминима пријављивања на конкурс за упис на студијске програме основних 

академских студија Факултета, као и отерминима одржавања наредних седница 

Наставно-научног већа Факултета. 

 

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

 

 

З А П И С Н И Ч А Р                   ДЕКАН  

 

Бранкица Лекић, ек. техничар     Проф. др Срећко Трифуновић 

                                                              

 
 
 
 


