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З А П И С Н И К 
 

са  XLV  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког   факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 10.12.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовалo je  30 чланoова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко 
Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф.др Радосав 
Ђорђевић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др Милош Ивановић, 
проф.др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић мр Владимир Марковић,  проф.др 
Светлана Марковић, др Ана Митровски-Богдановић, проф. др Драгослав Никезић, проф. 
др Бранка Огњановић, проф.др Александар Остојић, проф.др Зорица Петровић, проф.др 
Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Поповић,  проф. др Бранислав 
Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана 
Симић, проф. др Снежана Станић, Драгана Стевановић, проф.др Слободан Сукдолак, 
Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др 
Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и проф. др Љиљана Павловић и 
проф. др Бобан Стојановић, тако да је укупан број присутних чланова на седници 
Наставно-научног већа био 32 .   

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, секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. 
правник и Далиборка Јовановић, економиста. 

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

Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Утврђивање листе евидентираних кандидата за избор  Декана Факултета у 

наредном мандатном периоду.. 
3. Разматрање извештаја комисија за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику и Институту за биологију и екологију. 
4. Утврђивање предлога одлуке за избор научног сарадника у Институту за физику. 
5. Доношење одлуке о избору истраживача сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 



6. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача сарадника у Институту за 
биологију и екологију. 

7. Покретање поступка за избор истраживача сарадника у Институту за хемију. 
8. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача приправника у Институту за 

хемију. 
9. Покретање поступка за избор истраживача приправника у Институту за биологију 

и екологију. 
10. Доношење одлуке о избору сарадника у настави са 30% пуног радног времена у 

Институту за математику и информатику. 
11. Одређивање чланова комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације 

у Институту за биологију и екологију. 
12. Одређивање листе ментора на докторским академским студијама на Факултету за 

школску 2014/15. годину. 
13. Захтеви упућени ННВ-у. 
14. Разно. 

 
 

 
 
I 
 

Записник     под   бројем  1180  са   XLIV седнице   Наставно-научног већа,  у    
текућем мандатном периоду, одржане дана 26.11.2014. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 
Поводом ове тачке поведена је нешто шира дискусија у којој су учествовали: проф.др 

Бранислав Ранковић, проф.др Срећко Трифуновић и Небојша Ђусић, дипл.прав. Наиме, у 
оквиру ове дискусије кандидати за Декана Факултета укратко су представили будући план и 
програм рада Факултета. Након ове дискусије, а сходно члану 136 Статута Факултета имајући 
у виду спроведено евидентирање организационих јединица Факултета, Наставно-научно веће 
Факултета је констатовало да су организационе јединицe Факултета евидентирале кандидате 
који су се прихватили кандидатуре за избор на функцију Декана Факултета за наредни 
мандатни период. То су учинили Институт за хемију својим актом бр. 03-1180/7 од 
20.11.2014. године, евидентирајући кандидата проф. др Срећка Трифуновића,  Институт за 
биологију и екологију својим актом бр. 04-1180/11 од 24.11.2014. године евидентирајући 
кандидата проф.др Бранислава Ранковића, Институт за физику својим актом бр. 02-1210/1 
од 26.11.2014. године,  евидентирајући кандидата проф.др Срећка Трифуновића, 
Института за математику и информатику својим актом бр.  05-1210/16   од 08.12.2014. 
године, евидентирајући кандидата проф.др Срећка Трифуновића, Секретаријат Факултета 
својим актом бр. 01-1210/3 од 27.11.2014. године, евидентирајући кандидата проф.др 
Срећка Трифуновића. 

 
На основу члана 136 став 2 Статута Природно-математичког факултета Декан 

Факултета је предложио да, имајући у виду чињеницу да су евидентирана два кандидата, 
да се може гласати при тајном гласању само за једног кандидата, а да се поступак 



утврђивања резултата гласања спроведе у складу са одредбама члана 139 Статута. После 
тога Наставно-научно веће је донело следећу 

 
                       О д л у к у 
II-1. Одређује се да приликом утврђивања евидентираног кандидата од стране 

Наставно-научног већа Факултета при тајном гласању важећим гласачким листићем се 
сматра само онај на ком је члан Наставно-научног већа се изјашњавао један кандидат. 

Одређује се да у случају резултата гласања ниједан кандидат не добије потребну 
већину буде организован други изборни круг у складу са принципима утврђеним чланом 
139 Статута Факултета. 

Одлука је донета са 31 гласом „ЗА“ и 1 „УЗДРЖАНИМ“ гласом. 
 

 
Стога се приступило образовању комисије за спровођење тајног гласања о 

евидентирању кандидата. Наставно-научно веће Факултета је једногласно образовало 
комисију за спровођење тајног гласања у саставу: Ненад Стојановић, мр Владимир Марковић 
и Драгана Стевановић. 
 

По спроведеном тајном гласању комисија је поднела извештај из кога је утврђено да су 
евидентирани кандидати од стране организационих јединица Факултета проф. др Бранислав 
ранковић и проф. др Срећко Трифуновић од укупно 32 гласачка листића добили следећи број 
гласова: проф. др Бранислав Ранковић укупно 9 гласова “ЗА”, а проф. др Срећко Трифуновић 
22  гласa  "ЗА" док је 1 био „НЕВАЖЕЋИ“. На основу напред наведеног резултата гласања 
Наставно-научно веће Факултета је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
II-2. Евидентира се проф. др др Срећко Трифуновић, редовни професор у Институту за  

хемију Факултета за кандидата за избор на функцију Декана Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у наредном мандатном периоду. 

Ову одлуку заједно са писаном изјавом кандидата о прихватању кандидатуре 
доставити Савету Факултета на даљи поступак. 

 
III 

 
На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
бр. 05-1210/19 од 01.12.2014.године у саставу: др Mирослав Петровић, редовни професор 
Државног универзитета у Новом Пазару, научна област Maтематика; др Мирко Леповић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Алгебра и логика; др Бојана Боровићанин, дoцeнт Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Алгебра и логика, као и 
сагласности Института за математику и информатику, а по конкурсу расписаном дана 
15.10.2014. године у листу „Послови“, 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 Мирјане Лазић, доцента у звање доцент за ужу 
научну област Алгебра и логика у Институту за математику и информатику Факултета и 
ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 
објављивања на универзитетском сајту. 

 
 
 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
бр. 05-1210/8 од 03.12.2014.године, у саставу: др Миодраг Спалевић, редовни професор 
Maшинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Maтематика и 
рачунарство; др Дејан Бојовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама; др 
Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама,  као и сагласности 
Института за математику и информатику, а по конкурсу расписаном дана 15.10.2014. 
године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

III-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор др. Мирјане Павловић, доцента у звање доцент за ужу 
научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 
информатику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у 
Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 
 

 
 
На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
бр. 04-1210/15 од 08.12.2014.године, у саставу: др Предраг Симоновић, редовни професор 
Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Морфологија, 
систематика и филогенија животиња; др Ана Ивановић, редовни професор Биолошког 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Морфологија, систематика и 
филогенија животиња; др Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине; др Александар Остојић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине,  као и сагласности Института за биологију и 
екологију, а по конкурсу расписаном дана 29.10.2014. године у листу „Послови“, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
 
 



О д л у к у 
 

III-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор др. Светлане Милошевић Златановић, доцента у 
звање доцент за ужу научну област Зоологија 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 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Владимир Ристић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Атомска, 
молекулска и оптичка физика; др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Физика атома и молекула; др 
Виолета Петровић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Атомска, молекулска и оптичка физика, као и извештаја 
руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад, 
бр.29/44 од 01.12.2014.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 

          О д л у к у 
 

IV-1.Утврђује се предлог одлуке да се др Татјана Миладиновић изабере у звање  
научни сарадник, за научну област Физика у Институту за физику, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 
надлежном Матичном одбору Министарства просвете,  науке и технолошког развоја на 
даљи поступак. 
 

V 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Андраш Штајн, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија 
животиња;др Бранка Огњановић, ванредни професор  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија; др Зорица Саичић, научни саветник Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, научна област Физиологија, као и 
извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни 
рад, бр.29/45  од 04.12.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 

 
О д л у к у 

 
V-1.  Милица  Пауновић,  истраживач - приправник,  бира  се  у  звање   истраживач-

сарадник за научну област Биологија, на три године. 
 



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. 04-1210/14 од 08.12.2014. године у саставу: др 
Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; др 
Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Генетика и еволуција; др Зорица Бугарчић, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Органска хемија; др Татјана Љ. Митровић, редовни професор Департманa 
за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитетa 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 
 

VI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор  за избор Марка Живановића, истраживача сарадника,  
у истраживачко звање истраживач сарадника 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 захтев Института за хемију  бр. 03-1210/6 од 03.12.2014. године, а на основу члана 
102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VII-1. Покреће се поступак за избор Ане Рилак Симовић, истраживача сарадника,  

у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институт у за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

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

 
1. др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Неорганска хемија;  
2. др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Неорганска хемија;  
3. др Живослав Љ. Тешић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија 
4. др Биљана Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Неорганска хемија;  



 
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. 03-1210/5 од 03.12.2014. године у саставу: др 
Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Катарина Анђелковић, редовни 
професор Хемијског факултета  Универзитета у Београду, ужа научна област Неорганска 
хемија; др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 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  Наде Д. Савић мастер 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.  

 
 

    IX 
 
На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-1210/11од 08.12.2014. године, а 

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

О д л у к у 
 

IX-1. Покреће се поступак за избор Сандре Грујић 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 у звање из става 1 ове 
одлуке 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 Горан Марковић, ванредни професор Агрономског факултета у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  

3. др Ивана Радојевић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија. 
 
 
 



X 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно- 
математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног 
универзитета у Новом Пазару, научна област Математика; др Бобан Стојановић, доцент 
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 
сагласности Института за математику и информатику, као и извештаја руководиоца 
техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/41 од 
01.12.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
 

 
О д л у к у 

 
X-1.  Дарко Антонијевић,  дипломирани информатичар и  студент  мастер  

академских  студија информатике, бира се у  звање сарадника у настави са 30% пуног 
радног времена, за ужу научну област Програмирање у Институту за математику и 
информатику на годину дана. 

 
 

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

математичког факултета у саставу: др Aлександар Цветковић, редовни професор 
Машинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Maтематика и 
рачунарство; др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске комуникације; др Ненад 
Стефановић, доцент Природно-математичког факултета и Факултета техничких наука у  
Чачку Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Информациони системи, као и 
извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни 
рад бр. 29/42 од 01.12.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 

О д л у к у 
 

X-2.  Душан Стефановић, дипломирани информатичар и студент  мастер  
академских  студија информатике, бира се у  звање сарадника у настави са 30% пуног 
радног времена, за ужу научну област Информациони системи у Институту за 
математику и информатику на годину дана. 

 
 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно- 
математичког факултета у саставу: др Aлександар Цветковић, редовни професор 
Машинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Maтематика и 
рачунарство; др Владимир Цвјетковић, доцент Природно-математичког факултета 



Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Информатика у физици; др Милош 
Ивановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета  у Крагујевцу, ужа 
научна област Рачунарске комуникације, као и сагласности Института за математику и 
информатику, као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана 
за наставу и научни рад бр. 29/43 од 01.12.2014. године, Наставно-научно веће Факултета 
је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

X-3.  Јелица Васиљевић, дипломирани информатичар и студент  мастер  
академских  студија информатике, бира се у  звање сарадника у настави са 30% пуног 
радног времена, за ужу научну област Рачунарске комуникације у Институту за 
математику и информатику на годину дана. 

 
 

 
XI 

 
На основу члана 51 став 1 Статута Факултета и захтева Института за биологију и 

екологију бр. 04-1210/13 од 08.12.2014. године и Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

XI-1. Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом: „Модел за коришћење риба у систему биотичких индекса и његова улога у 
процени квалитета и еколошког статуса текућих вода“  кандидата  Милице 
Стојковић Приперац, у следећем саставу: 

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

Универзитета  у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине; 

2. др Зоран Марковић, редовни професор Пољопривредног факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Примењена зоологија и 
рибарство; 

3. др Мирјана Ленхардт, научни саветник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић Универзитет у Београду, ужа научна област Биологија - 
Ихтиологија. 

 
XII 

 
На основу дописа Института за физику бр. 02-1180/9 од 24.11.2014. године, 

Института за хемију бр. 03-1210/7 од 03.12.2014. године, Института за биологију и 
екологију бр. 04-1120/12   од 08.12.2014. године и Института за математику и 
информатику бр. 05-1120/17  и 05-1210/18 од 08.12.2014. године, Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 

 
 



О д л у к у 
 

XII-1. Одређујe се листа наставника и истраживача који испуњавају услове за 
менторе на докторским академским студијама на Природно-математичком факултету 
Универзитета у Крагујевцу за школску 2014/15. годину и то: 

 
У Институту за физику на докторским академским студијама физике: 

 
1. Др Драгослав Никезић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
2. Др Иван Живић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
3. Др Светислав Савовић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
4. Др Мирољуб Дугић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
5. Др Владимир Ристић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
6. Др Драгица Кнежевић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
7. Др Милан Ковачевић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
8. Др Владимир Цвјетковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
9. Др Драгана Крстић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
10. Др Виолета Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
11. Др Ненад Стевановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
12. Др Мирко Радуловић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
13. Др Саша Симић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
14.  Др Биљана Миленковић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу 

 
У Институту за биологију и екологију на докторским академским студијама биологије: 
 

1. Др Андраш Штајн, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
2. Др Бранислав Ранковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
3. Др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор ПМФ-а у 

Крагујевцу 
4. Др Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
5. Др Јелица Стојановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
6. Др Бранка Огњановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
7. Др Владица Симић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
8. Др Снежана Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
9. Др Александар Остојић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
10. Др Марина Топузовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
11. Др Снежана Симић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
12. Др Невена Ђукић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
13. Др Светлана Милошевић-Златановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
14. Др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
15. Др Радмила Глишић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
16. Др Снежана Пешић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
17. Др Мирјана Петровић-Стојановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
18. Др Дарко Грујичић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
19. Др Милан Станковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
20. Др Олгица Стефановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 



21. Др Маријана Косанић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
22. Др Ивана Радојевић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу 

 
У Институту за хемију, на докторским академским студијама хемије: 
 

1. Др Иван Гутман – професор  емеритус 
2. Др Срећко Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
3. Др Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
4. Др Предраг Ђурђевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
5. Др Растко Вукићевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
6. Др Живадин Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
7. Др Зорица Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
8. Др Светлана Марковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
9. Зорица Петровић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
10. Др Слободан Сукдолак, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
11. Др Зоран Матовић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
12. Др Биљана Петрови, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
13. Снежана Рајковић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
14. Др Зорка Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
15. Др Милан Јоксовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
16. Др Зоран Ратковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
17. Др Ненад Вуковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
18. Др Славко Раденковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
19. Др Милан Младеновић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
20. Др Борис Фуртула, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
21. Др Љубинка Јоксовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
22. Др Марина Рвовић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу 
23. Др Верица Јевтић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
24. Др Јована Богојески, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу 
25. Др Иван Дамљановић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу 
26. Др Вера Дивац, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу 
27. Др Марија Живковић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу 
28. Др Владимир Петровић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу 
29. Др Биљана Глишић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу 
30. Др Јелена Ђурђевић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу 
31. Др Виолета Марковић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу 
32. Др Снежана Јовановић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу 
33. Др Владимир Михаиловић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу 

 
У Институту за математику и информатику 
  

- на докторским академским студијама  математике: 
 

1. Др Сузана Алексић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
2. Др Татјана Алексић Ламперт, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
3. Др Дејан Бојовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
4. Др Бојана Боровићанин, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 



5. Др Мирко Леповић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
6. Др Емилија Нешовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
7. Др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
8. Др Љиљана Павловић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
9. Др Марија Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
10. Др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета у Београду ПМФ-а 

у Крагујевцу 
11. Др Јозеф Кратица, научни саветник Математичког института САНУ у Београду 
12. Др Градимир Миловановић, редовни члан САНУ 
13. Др Миодраг Рашковић, научни саветник Математичког института САНУ у 

Београду 
14. Др Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског факултета у Београду 

 
- на докторским академским студијама рачунарских наука: 
 

1. Др Милош Ивановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
2. Др Ненад Стефановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
3. Др Бобан Стојановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
4. Др Владимир Цвјетковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 
5. Др Милан Матијевић, редовни професор Факултета инжењерских наука у 

Крагујевцу 
6. Др Зоран Огњановић, научни саветник Математичког института САНУ у 

Београду 
7. Др Миладин Стефановић, ванредни професор Факултета инжењерских наука у 

Крагујевцу. 
 

XIII 
 

На захтев Института за физику  бр. 02-1210/9 од 03.12.2014. године, Наставно- 
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XIII-1. Даје се сагласност за ангажовање мр Владимира Марковићa, асистента у  

Институту за физику Факултета за рад у допунском радном односу до 30% пуног радног 
времена на извођењу наставе на Високој техничкој школи Универзитета у Крагујевцу у  
летњем семестру за  школску 2014/15. годину.  

 
     XIV 
 
 Под овом тачком није било никакве дискусије. 
 
 

З А П И С Н И Ч А Р                  ДЕКАН  
 
  Далиборка Јовановић                    Проф. др Драгослав Никезић 

 


