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З А П И С Н И К 
 

Са XXVIII седнице Наставно-научног већа Природно-математичког 
факултета у текућем мандатном периоду, одржане дана 19.01.2011. године, са 
почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 28 чланова већа од укупно 33 члана и то: проф. др Драгић 
Банковић, проф. др Вукота Бабовић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана 
Вукићевић-Ђорђевић, Ненад Вуковић, проф. др Иван Гутман, доц. др Горица 
Ђелић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић,  Милош Ивановић, проф. др 
Аца Марковић,  проф. др Драгослав Никезић,  проф. др Владимир Пејчев, проф. др 
Мирослав Петровић, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав 
Поповић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић,  проф. др 
Светислав Савовић, доц. др Снежана Симић, Милан Станковић, проф. др Душан 
Стефановић, доц. др Бобан Стојановић, 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, 
управник Института за биологију и екологију, доц. др Снежана Марковић 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. Верификација мандата новоизабраног члана Наставно-научног већа са Института 
    за биологију и екологију, 
2. Усвајање записника, 
3. Разматрање извештаја комисије за избор једног ванредног професора за ужу 
    научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине,    
4. Разматрање извештаја о пријављеним кандидатима по конкурсу за избор у звање 
    предавача за Енглески језик, 
5. Избор три кандидата у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Хемија 
    у Институту за хемију, 
6. Избор два кандидата у звање истраживач-приправник за ужу научну област 
    Биологија у Институту за биологију и екологију, 
7. Усвајање нових наставних планова и програма у Институту за математику и  



    информатику,  
8. Захтеви наставника и сарадника, 
9. Разно. 
                                                                        I 
 

Имајући у виду чињеницу да је др  Оливера Милошевић-Ђорђевић 
именована за Проректора за наставу и студентска питања Универзитета у 
Крагујевцу и да је због обавеза као Проректор поднела оставку на чланство 
Наставно-научног већа, Наставно-научно веће, на предлог Института за биологију 
и екологију, бр.04-50/1 од 13.01.2011. године једногласно je прихватило 
оставку,потом је једногласно донело следећу: 

 
О д л у к у 

 
I-1. Верификује се мандат новоизабраног члана Наставно-научног већа, у 

текућем мандатном периоду, изабраног у Институту за биологију и екологију : 
 
1. Др Бранка Огњановић, ванредни професор. 

 
Верификацијом мандата др Бранке Огњановић, постала је пуноправни члан 

већа на текућој седници. 
 
                                                                     II 
 

Записник под бројем 1200 са XXVII седнице Наставно-научног већа, у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 29.12.2010. године, једногласно је 
усвојен. 
 
 
                                                                   III 
 

   На основу члана 122 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 93 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Ивица Радовић, редовни професор Факултета 
безбедности у Београду, ужа научна област: Човек и животна средина,  др Бригита 
Петров, ванредни професор, Биолошког факултета у Београду, ужа научна област: 
Морфологија, систематика и филогенија животиња, др Ивана Теодоровић, 
ванредни професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна област: Заштита животне 
средине и др Владица Симић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, као и сагласности 
Инсититута за биологију и екологију Факултета бр. 04-50/2 од 13.01.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 
 
 



 
О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Александра Остојића, доцента у 
звање ванредног професора за ужу научну област Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине у Институту за биологију и екологију Факултета и 
ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 
објављивања на универзитетском сајту. 

 
                                                              IV 

 
 На основу члана 122 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 93 

Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу 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, др Јована Димитријевић 
Савић, доцент ФИЛУМ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Енглески језик као и 
сагласности Катедре за општеобразовне предмете Факултета бр.05-50/9 од 
19.01.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

  IV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Љиљане Вукићевић-Ђорђевић, 
предавача у звање предавача за ужу научну област Енглески језик на Катедри за 
општеобразовне предмете Факултета и ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 
сајту. 

                                                                 V 
 
   На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2052/3 од 10.01.2011. године, 
а  заведено под бројем 01-15/1 од 11.01.2011. године, члана 99 Статута Факултета и 
Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др 
Предраг Ђурђевић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна област: 
Аналитичка хемија; др Милена Јеликић-Станков, редовни професор 
Фармацеутског факултета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија и др 
Радмила Џудовић,  ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Аналитичка хемија, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 

 
 
 
 



 
   О д л у к у 

 
 V-1. Андрија Ћирић, истраживач-приправник, бира се у истраживачко 

звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија, у Институту за хемију 
Факултета, на три године. 
    На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2006/3 од 03.01.2011. 
године, а  заведено под бројем 01-15/3 од 11.01.2011. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Славица Солујић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна 
област: Биохемија; др Љиљана Чомић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Микробиологија и др Милица Цвијовић,  редовни професор 
Агрономског факултета у Чачку, ужа научна област: Хемија, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
   О д л у к у 

 
 V-2. Павле Машковић, дипломирани хемичар, бира се у истраживачко 

звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија, у Институту за хемију 
Факултета, на три године. 
 
 
  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2004/3 од 03.01.2011. 
године, а  заведено под бројем 01-15/4 од 11.01.2011. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Славица Солујић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна 
област: Биохемија; др Љиљана Чомић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Микробиологија и др Мирослав Врвић,  редовни професор 
Хемијског факултета у Београду, ужа научна област: Биохемија, Наставно-научно 
веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
   О д л у к у 

 
 V-3. Неда Нићифоровић, дипломирани хемичар, бира се у истраживачко 

звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија, у Институту за хемију 
Факултета, на три године. 
 
                                                                       VI 
 
  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2005 од 03.01.2011. године, 
а  заведено под бројем 01-15/3 од 11.01.2011. године, члана 99 Статута Факултета и 
Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др 
Aндраш Штајн, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна област: 
Физиологија животиња; др Бранка Огњановић, ванредни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и научни сарадник, ужа 
научна област: Биологија и др Зорица Саичић,  научни саветник Института за 



биолошка истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: 
Физиологија, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

 
 
 

О д л у к у 
 

 VI-1.  Милош Матић, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, бира 
се у истраживачко звање истраживач-приправник, за ужу научну област 
Биологија, у Институту за биологију и екологију Факултета, на три године. 
 
 
  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2051 од 10.01.2011. године, 
а  заведено под бројем 01-15/2 од 11.01.2011. године, члана 99 Статута Факултета и 
Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др 
Светлана Милошевић-Златановић, дицент ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна 
област: Зоологија; др Владица Симић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, др 
Предраг Симоновић, ванредни професор Биолошког факултета у Београду, ужа 
научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња и др Др Мирјана 
Стојановић-Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Зоологија и 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
 VI-2.  Ина Љујић, дипломирани молекуларни биолог-еколог, бира се у 

истраживачко звање истраживач-приправник, за ужу научну област 
Биологија, у Институту за биологију и екологију Факултета, на три године. 
 
                                                                   VII 

У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Мирослав Петровић,  проф. др Срећко Трифуновић, доц. др Бобан 
Стојановић, проф. др Зоран Матовић. Након ове дискусије Наставно-научно веће је 
разматрало предлоге студијских програма за основне академске, мастер и основне 
струковне студије, које су изложили управник Института за математику и 
информатику и управник Института за хемију.  
  Уважавајући специфичности института, Наставно-научно веће је 
једногласно усвојило предлоге студијских програма за основне академске, мастер и 
основне струковне студије у Институту за математику и информатику  и Институту 
за хемију.  
  На основу члана 48 став 3 Закона о високом образовању, члан 100 алинеја 20 
Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 156 став 1 алинеја 2 Статута Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следеће: 



 
 
 
 

О д л у к е 
 

VII-1. Утврђује се предлог студијског програма  основних  академских 
студија 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-модул 
теоријска математика и дипломирани математичар-модул 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. 

 
 
VII-2. Утврђује се предлог студијског програма  мастер  академских студија у 

Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу у циљу стицања академског назива Мастер математике у оквиру кога 
су два модула:  Мастер математике-модул Професор математике и мастер 
математике-модул 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. 

 
 
 VII-3. Утврђује се предлог студијског програма основних академских студија 
у Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу у циљу стицања стручног назива  дипломирани информатичар у 
овиру 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. 

 
 
     VII-4. Утврђује се предлог студијског програма дипломских академских 
студија-мастер у Институту за математику и информатику Природно-
математичког факултета у Крагујевцу у циљу стицања академског назива 
Дипломирани информатичар-мастер. 

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



 Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
   

О д л у к у 
 

 
     VII-5. Утврђује се предлог студијског програма основних академских 

студија у Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу  у 
циљу стицања стручног назива дипломирани хемичар у оквиру кога су три 
модула: дипломирани хемичар- хемичар за истраживање и развој, 
дипломирани хемичар-наставник хемије и дипломирани хемичар-за заштиту 
животне средине уз предлог Института да се  постојећи студијски програм измени 
тј. уврсти само завршни рад.  
 

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

 Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 

                                                                VIII 
 
      На основу захтева проф. др Драгице Кнежевић бр. 03-50/8 од 19.01.2011. 
године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

 
                                                О д л у к у 
 
VIII-1. Oдобрава се проф. др Драгици Кнежевић, ванредном професору у 

Институту за физику Факултета учешће на 4. Конференцији-Internacional 
Conference on Woman in Physics која ће се одржати од 5.-11. априла 2011. године у 
Stellenboschu-Western Cape, South Affrica у организацији IUPAP-a. 
 
                                                                IX 
 
 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 
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