
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 130 
11.02.2015. године 
К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

са  XLVIII  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког   факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 11.02.2015. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовалo је 27 чланова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, др Снежана Бранковић,  
проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић, 
проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др Милош Ивановић, проф. др Милан 
Јоксовић, проф.др Драгица Кнежевић, проф.др Светлана Марковић, др Владимир 
Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф.др Александар 
Остојић, проф.др Зорица Петровић,  проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Светислав 
Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др Снежана Станић, Драгана Стевановић, 
проф.др Слободан Сукдолак, проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др 
Марина Топузовић и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и проф. др Владимир Ристић и 
проф. др Љиљана Павловић, тако да је укупан број присутних чланова на седници 
наставно-научног већа био 29 .   

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за математику и информатику  проф. др 
Марија Станић, управник Института за физику проф. др Милан Ковачевић, управник 
Института за хемију доц. др Љубинка Јоксовић, управник Инститиута за биологију и 
екологију проф. др Снежана Симић, 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. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за хемију. 
3. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за биологију и 

екологију. 
4. Одређивање чланова комисије за писање извештаја по расписаним конкурсима за 

избор асистената у Институту за билогију и екологију. 
5. Покретање поступка за избор истраживача сарадника у Институту за биологију и 

екологију.  
6. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача приправника у Институту за 

хемију и биологију и екологију.  
7. Одређивање броја студената за упис на све студијске програме свих нивоа студија 

за школску 2015/16. годину. 



8. Одређивање комисије за рецензију рукописа у Институту за хемију.  
9. Разматрање предлога за измену и допуну Статута Факултета. 
10. Захтеви упућени ННВ-у. 
11. Разно. 

 
 
 

I 
 

Записник     под   бројем  51  са   XLVIII седнице   Наставно-научног већа,  у    
текућем мандатном периоду, одржане дана 28.01.2015. године, једногласно је усвојен. 
 
 

II 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-130/4 од 05.02.12015. године, а на основу 
члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета  једногласно је донело 
следећу 

О д л у к у 
 

II-1. Покреће се поступак за избор др Андрије Ћирића  у научно звање научни 
сарадник у Институту за  хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за 
научну област Хемија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Андрије Ћирића у звање 
из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу (ментор),  ужа научна област: Неорганска и аналитичка 
хемија;  

2. др Душанка Милојковић-Опсеница, редовни професор Хемијског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија;  

3. др Милена Јеликић-Станков, редовни професор Фармацеутског факултета 
Универзитета у  Београду,  ужа научна област Аналитичка хемија у фармацији;  

4. др Татјана Анђелковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу, ужа научна област: Аналитичка хемија; 

5. др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија. 

 
III 

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

математичког факултета у саставу: др Ружица Игић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Ботаника; др 
Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, систематика и филогенија биљака; др 
Горица Ђелић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 



научна област Морфологија, систематика и филогенија биљака, као и  извештаја 
руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу и научни рад 
бр.26/14  од 09.02. 2015.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 

О д л у к у 
 

III-1.  Др Снежана Бранковић, асистент,  бира се у звање  асистент, за ужу научну 
област Морфологија, систематика и филогенија биљака у Институту за биологију и 
екологију Факултета, на три године.    

 
IV 

 
На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-1180/10 од 24.11.2014. године, 

а на основу члана 96 и 97 Статута Факултета, као и Одлуке ректорског колегијума бр. 819 
од 22.10.2012. године Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IV-1. Oдређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу 

за избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Физиологија биљака у 
Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у 
следећем саставу: 
 

1. др Биљана Бојовић, доцент   Природно-математичкoг факултетa Универзитетa 
у Крагујевцу,  ужа научна област Физиологија биљака. 

2. др Марина Топузовић, ванредни професор  Природно-математичкoг факултетa 
Универзитетa у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, систематика и 
филогенија биљака; 

3. др Тијана Цветић Антић, доцент  Биолошкoг факултетa Универзитетa у 
Београду,  ужа научна област: Физиологија биљака. 

 

 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-1180/10 од 24.11.2014. године, 
а на основу члана 96 и 97 Статута Факултета, као и Одлуке ректорског колегијума бр. 819 
од 22.10.2012. године Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IV-2. Oдређује 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 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 Зорица Свирчев, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Хидробиологија. 

 
 

 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-1180/10 од 24.11.2014. године, 
а на основу члана 96 и 97 Статута Факултета, као и Одлуке ректорског колегијума бр. 819 
од 22.10.2012. године Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IV-3. Oдређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу 

за избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Зоологија у Институту 
за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем 
саставу: 

1. др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине; 

2. др Жељко Томановић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета 
у Београду, ужа научна област Морфологија, систематика и филогенија 
животиња; 

3. др Ивана Живић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област Морфологија, систематика и филогенија 
животиња. 

 
V 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-130/8 од 09.02.12015. године, а 
на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета  једногласно је 
донело следећу 

О д л у к у 
 

V-1. Покреће се поступак за избор Јасмине Обрадовић, истраживача сарадника,   у 
истраживачко звање истраживач-сарадник сарадник у Институту за  биологију и 
екологију  Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

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

1. др Владимир Јуришић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 
Крагујевцу (ментор),  ужа научна област: Патолошка физиологиоја и научни 
саветник, научна област: Онкологија; 



2. др Радмила Глишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Биологија ћелије;  

3. др Наташа Тошић, научни сарадник Института за молекуларну генетику и 
генетичко инжењерство Универзитета у Београду, научна област: Молекуларна 
биологија. 

 
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. 03-130/1 од 04.02.2015. године у саставу: др Зорица 
Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу,  ужа научна област Органска хемија; др Зоран Ратковић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област  Органска хемија; 
др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у Новом Пазару, научна област 
Хемија, као и сагласности Института за хемију, 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 Весне Станојловић, дипломираног хемичара, у 
истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија и доставља техничко-
информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 
30 дана. мастер хемичара, 
 
 

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. 04-130/10 од 09.02.2015. године у саставу: др 
Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област Алгологија, микологија и лихенологија; др Славиша 
Стаменковић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Нишу, ужа научна област Заштита животне средине;  др Маријана Косанић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Алгологија и микологија, као и сагласности Института за биологију и екологију, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VI-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор Светлане Ристић, дипломираног биолога, у 
истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за биологију и екологију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија и доставља 
техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у 
трајању од 30 дана.         

 



VII 

 На предлог колегијума Факултета бр. 01-130/11  од 10.02.2015.године, а на основу  
члана 84 став 2 Закона о високом образовању и члана 156 Статута Факултета, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећe 
 

О д л у к e 
 

VII-1. Предлаже се Универзитету у Крагујевцу и Влади Републике Србије да се на 
Природно-математичком факултету у Крагујевцу у школској 2015/2016. години упише 
следећи број студената: 
 

а) У Институту за биологијуи екологију: 
 

1. за стицање стручног назива  
            дипломирани биолог..................... 40 буџетских 

                        дипломирани еколог...................... 40 буџетских 
2. за стицање академског назива  

           мастер биолог ................................ 20 (15 буџетских и 5 самофинансирајућих) 
                       мастер еколог..................................20 (15 буџетских и 5 самофинансирајућих) 

3. за стицање научног назива  
           доктор наука-биолошке науке .... .....6  (2 на буџету и 4 самофинансирајућих) 

 
б)У Институту за математику и информатику 
 

1. за стицање стручног назива  
             дипломирани математичар ............... 55 буџетских 

                   дипломирани информатичар........ ...  70 буџетских  
               

2. за стицање академског назива: 
      мастер математичар ........................... 30 (25 буџетских и 5 самофинансирајућих)   
    мастер информатичар ...................... . 20 (15 буџетских и 5 самофинансирајућих) 

      
3. за стицање научног назива  

      доктор наука – рачунарске науке .......2  на буџету  
      доктор наука – математичке науке .... 6 (2 на буџету и 4 самофинансирајућа) 

 

в) у Институту за физику 
 

1. за стицање стручног назива  
     дипломирани физичар...............30 буџетских 

 

2. за стицање академског назива: 
   мастер физичар............................. 15 (10 буџетских и 5 самофинансирајућих) 
    
      3) за стицање научног назива:  

доктор наука – физичке науке...... 5 (2 на буџету и 3 самофинансирајућа) 
 
г) У Институту за хемију 

 



1. за стицање стручног назива   
            дипломирани хемичар ................. 70 (65 буџетских и 5 самофинансирајућих) 

 

2. за стицање академског назива: 
мастер хемичар.............................50 (35 буџетских и 15 самофинансирајућих) 

 

3. за стицање научног назива  
доктор наука – хемијске науке....... 10 (2 на буџету и 8 самофинансирајућих) 

 
Укупан број студената утврђен ставом један ове одлуке за упис на основне студије 

је 305 (од којих је 300 који се финансирају из буџета и 5 који се сами финансирају); за 
упис на мастер студије 155 (од којих је 115 који се финансирају из буџета и 40 
самофинансирајућих), а за упис на докторске студије је 29 (од којих је 10 који се 
финансирају из буџета и   19  самофинансирајућих). 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 
 
 

 
VII-2.  Утврђује се предлог висине  школарине за самофинансирајуће студенте: 
 

- за основне академске студије –      72. 000.00 динара 
- за мастер акадесмке студије –        96.000,00 динара 
- за докторске академске студије – 120.000,00 динара 

 
 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 

 
 

 
VIII 

 У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др Милош 
Ђуран, проф. др Бранислав Ранковић и проф. др Растко Вукићевић. Након ове дискусије а, 
на захтев Института за хемију  бр. 03-130/3  од 04.02.2015. године,  а на основу чалана   
Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

VIII-1. Одређује се стручна комисија Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу за рецензију рукописа под насловом: “Угљенични материјали у 
електрохемији“   у саставу: 

1. др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору 
2. др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу 
3. др Александар В. Теодоровић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу у пензији. 
 



IX 

 На захтев Института за математику и информатику бр. 05-1310/14 од 22.12.2014. 
године, Института за биологију и екологију бр. 04-80/9 од 23.01.2015. године и бр. 04-
130/7 од 09.02.2015. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 

О д л у к у 
 

IX-1.  Предлаже се Декану факултета да дефинише измене и допуне Статута 
Факултета и то: 

1. У називима организационих јединица Факултета (став 104 и др.) реч 
„Институт“ заменити са „Департман“  или „Одсек“  

2. У члану 115 изменити назив организационе целине Факултета „Акваријум“ 
заменити са „Центар за рибарство  и конзервацију биодиверзитета копнених 
вода- Акваријум;  

3. У члану 117 променити први став који гласи: „Акваријум  је организациона 
целина при Институту за биологију и екологију Факултета која има статус 
научно-истраживачке лабораторије из области хидроекологије и заштите вода и 
функционише по принципу слатководног акваријума“  у следеће: „Центар за 
рибарство  и конзервацију биодиверзитета копнених вода- Акваријумје 
организациона целина при Институту за биологију и екологију Факултета која 
има статус научно-истраживачког центра у оквиру кога функционишу 
лабораторија за криопрезервацију гамета водених организама, експериментално 
мрестилиште и јавни слатководни акваријум“.  

4. У члану 147, став 1, реч „три“ заменити са „четири“, а текст „продекана за 
наставу и научни рад“ заменити са „Продекана за наставу, Продекана за 
научно-истраживачки рад и међународну сарадњу“  

5. Проширити члан 48 Статута, тако да се после 6 става дода следећи став: „У 
случају мултидисциплинарних истраживања или израде дела докторске 
дисертације на другим националним или иностраним факултетима и 
институтима, Наставно-научно веће може предложити и два ментора 
(коментори)“. 

6. У члану 80 у списку ужих научних области на Институту за метематику и 
информатику додати још једну ужу научну област: „Дискретна математика“  

7. У члану 80 назив уже научне области: „Морфологија, систематика и филогенија 
биљака“ заменити са: „Морфологија, фитохемија и систематика биљака“  

8. У члану 5 додати у Институту за биологију и екологију и „7. Мастер биолог- 
молекуларни биолог“  

9. У члану 38 променити задњи став тако да гласи: „Завршни испит брани се пред 
комисијом која се састоји од најмање три наставника Факултета или 
истраживача са стеченим научним звањем на Факултету. У случају потребе 
могуће је ангажовати наставника са сродног факултета или истраживача са 
стеченим научним звањем из друге институције“;  

10. У члану 84 променити став шест тако да гласи: „Приликом првог избора у 
наставничко звање неопходно је да кандидат (и) одрже јавно приступно 
предавање коме присуствују чланови комисије за писање реферата“;  



11. У члану 160 променити став: „Стручни орган катедре је Веће Катедре које чине 
наставници који обављају образовно-научни рад из наставних предмета за које 
је катедра основана“ у следеће: „Стручни орган катедре је Веће Катедре које 
чине наставници и један представник асистената (сарадника) који обављају 
образовно-научни рад из наставних предмета за које је катедра основана“. 
Образложење: У ННВ-у сви Институти имају по једног представника из редова 
асистената са правом гласа. Тај исти асистент тренутно није члан Већа катедре 
коју заступа и на седницама Већа катедре нема право гласа. 

12. У члану 31 усагласити текст о броју испитних рокова са чланом 44 Закона по 
коме је у школској 2014/15 број испитних рокова 5, а 4 од 2015/16 (члан 90 
закона) 

 
X 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-130/2 од 04.02.2015. године,  
Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X-1. Даје се сагласност  се др Душици Симијоновић, истраживачу сараднику у  
Институту за хемију за постдокторско усавршавање у иностранству, на Аристотеловом 
Универзитету  у Солуну, на Департману за органску хемију, у трајању од 6 месеци (од 01. 
Септембра 2015. Године до 29. Фебруара 2016. Године)  
 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 03-130/5 од 
06.02.2015. године,  Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X-2. Даје се сагласност  се др Татјани Томовић, доценту у Институту за  
математику и информатику за постдокторско усавршавање у иностранству, на Департману 
за математику на Универзитету  у Лувену (КU Leuven), у трајању од 2 месеца (од 01. 
септембра 2015. године до 31. октобра 2015. године)  

 
 
 
 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 13  часова и 06  минута. 
 

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



 
 


