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К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

са  XXXI  седнице     Наставно-научног  већа  Природно-математичког  факултета   
у  текућем мандатном периоду, одржане дана 26.03.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 30 чланова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко Вукићевић, 
мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  проф. др Мирољуб Дугић,  проф. др Милош Ђуран, 
проф. др Иван Живић, доц. др Милош Ивановић, доц. др Милан Јоксовић, проф.др 
Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, мр Владимир Марковић, проф.др Светлана 
Марковић, проф. др Драгослав Никезић,  проф.др Александар Остојић, проф. др Љиљана 
Павловић, 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 Станић, др Олгица Стефановић, проф.др Слободан 
Сукдолак, доц. др Бобан Стојановић, проф. др Јелица Стојановић, Ненад Стојановић, 
проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Проф. др Бранка Огњановић   дошла је на седницу са малим закашњењем тако да је 
укупан број присутних чланова већа био 31. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за физику проф. др Милан Ковачевић, 
управник института за биологију и екологију проф. др Снежана Симић, управник 
Института за хемију проф. др Зоран Матовић, 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. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за математику и информатику и на Катедри  општеобразовних предмета. 
3. Утврђивање предлога одлуке о избору наставника у звање доцент у Институту за 

биологију и екологију.    
4. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту  

за биологију и екологију. 
5. Разматрање извештаја комисија о избору у истраживачко звање истраживач 

сарадник у Институту за хемију и Институту за математику и информатику. 



6. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја комисије за оцену  урађене докторске 
дисертације у Институту за математику и информатику. 
 

7. Одређивање чланова комисија за преглед, оцену и одбрану докторских дисертација 
у Институту за физику и Институту за биологију и екологију. 

8. Oдређивање листе професора основних и средњих школа - ментора студентима у 
реализацији методичких предмета у Институту за биологију и екологију. 

9. Разматрање покретања поступка за формирање Иновационог центра ПМФ-а. 
10. Захтеви наставника и сарадника.   
11. Разно. 

 
 
 

I 
  

Записник     под   бројем  240   са   XXX седнице   Наставно-научног већа,  у    
текућем мандатном периоду, одржане дана 12.03.2014. године, једногласно је усвојен. 
 
 

        II 
 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом 
Пазару, ужа научна област Математика; др Ненад Филиповић, редовни професор 
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Примењена 
механика, Примењена информатика и Рачунарско инжењерство; др Александар 
Цветковић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду, ужа 
научна област Математика и рачунарство; 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 бр. 05-290/1 од 18.03.2014.године, а по конкурсу расписаном дана 
12.02.2014. године у листу "Послови", Наставно-научно веће  је већином гласова ″ЗА″ и 
једним ″УЗДРЖАНИМ″ гласом донело следећу 

О д л у к у 
 

II -1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у  
Крагујевцу са предлогом за избор др Бобана Стојановића, доцента  у звање ванредни 
професор за ужу научну област Програмирање у Институту за математику и 
информатику 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. 01-290/2 од 18.03.2014. године, у саставу: др Миклош Биро, редовни професор 
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Психологија 
(председник комисије); др Јасмина Коџопељић, ванредни Филозофског факултета 
Универзиета у Новом Саду, ужа научна област Психологија; др Ана Пешикан, ванредни 
професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 
Психологија, као и сагласности Катедре општеобразовних предмета, а по конкурсу 
расписаном дана 18.12.2013. године у листу "Послови", Наставно-научно веће једногласно 
је донело следећу 

О д л у к у 
 

II -2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у  
Крагујевцу са предлогом за избор др Дарка Хинића, доцента  у звање ванредни 
професор са 50% пуног радног времена за ужу научну област Психологија на Катедри  
општеобразовних предмета Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 
 
 

III 
 

На основу члана  93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета, у саставу: др Александра Кораћ, редовни професор 
Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Биологија ћелија и 
ткива; др Маја Чакић Милошевић, доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду, 
ужа научна област: Биологија ћелија и ткива; др Мирела Укропина, доцент Биолошког 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Биологија ћелија и ткива, као и 
дописа Универзитета бр.01-15/63 од 19.03.2014. године, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

III-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Радмила Глишић, доцент, изабере у 
звање доцент  за ужу научну област  Биологија ћелија и ткива у Институту за биологију 
и екологију, на пет година. 

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

IV 
 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског колегијума 
бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно- математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Светлана Милошевић- Златановић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Зоологија;  др Предраг Симоновић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета 
у Београду; ужа научна област Морфологија, систематика и филогенија животиња; 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  бр.04-2909/ од 
25.03.2014.године, а по конкурсу расписаном дана 12.02.2014. године у листу "Послови", 
Наставно-научно веће Факултета 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 Марије Јовановић,  истраживача-приправника, у 
звање асистент за ужу научну област  Зоологија и ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту 
Факултета.  
 

V 
 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског колегијума 
бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у саставу: др Милош И. Ђуран, редовни професор ПМФ-а Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Снежана Рајковић, доцент ПМФ-а 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Душанка Д. 
Радановић, виши научни сарадник Института за хемију, технологију и металургију, 
Београд, ужа научна област Неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију бр. 
03-290/4  од 20.03.2014. године, Наставно- научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-1.  Прихвата се  Извештај стручне  комисије  Природно-математичког факултета  
у Крагујевцу са предлогом за избор Дарка П. Ашанина, дипломираног хемичара, у звање 
истраживач-сарадник за научну област Хемија у  Институту  за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 
 
 
На основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског колегијума 

бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у 
Новом Пазару научна област Математика; др Владимир Цвјетковић, доцент ПМФ-а 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Информатика у физици; др Милош 
Ивановић, доцент ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске 
комуникације, као и сагласности Института за математику и информатику бр. 05-290/12  
од 26.03.2014. године, Наставно- научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
V-2.  Прихвата се  Извештај стручне  комисије  Природно-математичког факултета  



у Крагујевцу са предлогом за избор Марије Ђокић, истраживача приправника, у звање 
истраживач-сарадник за научну област Информатика у  Институту  за математику  и 
информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 
30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на 
сајту Факултета. 
 

 
VI 

 
На основу члана 51 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  

Института за Математику и информатику  Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу у саставу: академик др Градимир В. Милановић, редовни професор 
Математичког института САНУ, ужа научна област: Нумеричка анализа и Теорија 
апроксимација;  др Александар С. Цветковић,  редовни професор Машинског факултета 
Универзитета  у Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство; др Дејан Р. 
Бојовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област:  Математичка анализа са применама; др Марија П. 
Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама  (ментор), као и 
дописа Универзитета бр.01-15/61 од 19.03.2014. године, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Анализа и примене 
квадратурних формула Гаусовог типа за тригонометријске полиноме“  кандидата 
Tатјане Томовић, дипломираног математичара-информатичара и констатује да у року од 
30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 48 
став 7 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности. 
 

VII 
 

 На основу захтева Института за физику бр. 02-290/3 од 19.03.2014. године, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-1. Бира се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом: „Укључивање ненултог импулса електрона у процену брзине прелаза у 
Амосов-Делоне-Крајинов теорији за случај нискофреквентног линеарно и 
циркуларно поларизованог ласерског поља“ кандидата Татјане Миладиновић, у 
следећем саставу: 
 



1. др Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 
физика  (ментор); 

2. др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Физика атома и молекула; 

3. др Виолета Петровић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика. 

 
 
 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-290/8 од 25.03.2014. 
године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-2. Бира се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом: „Mогућности коришћења базе података у стратегији конзервације 
биодиверзитета макробескичмењака копнених вода на националном нивоу“ 
кандидата Ане Петровић, у следећем саставу: 

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

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

2. др Момир Пауновић, виши научни сарадник Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић, научна област Биологија, ужа научна област  
Хидроекологија. 

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

 
 
 
 
На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-290/7 од 25.03.2014. 

године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-3. Бира се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом: „Утицај геолошке подлоге на садржај метала у биљкама“ кандидата мр 
Снежане Бранковић, у следећем саставу: 

  
1. др Драгана Муратспахић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу у пензији, ужа научна област: 
Морфологија, систематика и филогенија биљака (ментор); 



2. др Боривоје Крстић, редовни професор у пензији Природно-математичког 
факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Физиологија 
биљка; 

3. др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, 
систематика и филогенија биљака. 

 
VIII 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-290/10 од 25.03.2014. 
године, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-1.Утврђује се листа професора основних и средњих школа који могу да буду 
ментори студентима у реализацији предмета Школска пракса школске 2013/2014. године:   

 
1. Банзић Невенка, ОШ  “21. октобар”, Крагујевац 
2. Нешић Милица, ОШ  “21. октобар”, Крагујевац 
3. Батавељић Дубравка,  ОШ  “Јован Поповић”, Крагујевац 
4. Матић Љиљана,  ОШ “Мома Станојловић”, Крагујевац 
5. Јовановић Славица ОШ “Радоје Домановић”, Крагујевац 
6. Борић Мила, ОШ “Радоје Домановић”, Крагујевац 
7. Спалевић Милун, ОШ “Станислав Сремчевић”, Крагујевац 
8. Сташевић Љиљана, ОШ “Станислав Сремчевић”, Крагујевац 
9. Ђокић-Остојић Ана, ОШ “Свети Сава”, Крагујевац 
10. Срећковић Ања, ОШ “Светозар Марковић”, Крагујевац 
11. Павић Верица, ОШ “Милутин и Драгиња Тодоровић”, Крагујевац 
12. Милановић Радмила, ОШ “Милутин и Драгиња Тодоровић”, Крагујевац 
13. Павловић Гордана, ОШ “Вук Стефановић Караџић”, Крагујевац 
14. Ђорђевић Зорица, ОШ “Вук Стефановић Караџић”, Крагујевац 
15. Јовановић Весна, ОШ „Херој Мирко Томић“, Доњи Крчин 
16. Димитријевић Маријана, ОШ „Светозар Марковић“, Рековац 
17. Јовановић Станица, ОШ „Светозар Марковић“, Рековац 
18. Слађана Кнежевић, ОШ „Бранко Радичевић“, Сјеница 
19. Миодраг Радовић, Прва основна школа, Ваљево 
20. Љубоја Ружа, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Ковин 
21. Ђорђевић Драгана, ОШ „Бошко Ђуричић“, Јагодина 
22. Солдатовић Милица, ОШ „ Наталија Нана Недељковић“, Крагујевац 
23. Стојановић Светлана, ОШ „Свети Сава“, Краљево 
24. Димитријевић Љиљана, ОШ „ Браћа Вилотијевић“, Краљево 
25. Ковачевић Душица, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац 
26. Матовић Весна, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац 



27. Николић Љиљана, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац 
28. Цветановић Драган, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац 
29. Славковић Борислава, Друга крагујевачка гиманзија, Крагујевац 
30. Марковић Зорица, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац 
31. Крајић Саша, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац 
32. Иввезић Мирјана, Прва техничка школа, Крагујевац 
33. Павловић Миланка, Прва техничка школа, Крагујевац 
34. Бараћ Снежана, Медицинска школа “Сестре Нинковић”, Крагујевац 
35. Шебек Смиља, Медицинска школа “Сестре Нинковић”, Крагујевац 
36. Вујадиновић Драгана, Медицинска школа “Сестре Нинковић”, Крагујевац 
37. Габарић Милан, Политехничка школа, Крагујевац 
38. Кљунић Лолита, “Тоза Драговић”, Крагујевац 
39.  Миљевић Зорица, Економска школа, Крагујевац 
40. Тандиревић Есма, Гимназија „ Јездимир Ловић“, Сјеница 
41. Бабић Милена, Средња техничка школа, Сјеница 
42. Митић Душица, Средња медицинска школа „Др Миша Пантић“, Ваљево 
43. Вукосављевић Александар, Средња пољопривредна школа, Ковин 
44. Марковић Марија, Гимназија „ Светозар Марковић“, Јагодина 
45. Љубисављевић Слађана, Гимназија, Краљево 
46. Цветић Бранка, Економска школа, Рашка. 

 
 

IX 

На основу предлога Деканског колегијума бр. 01-290/11 од 26.03.2014. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XI-1. Покреће се поступак за формирање Иновационог центра Природно-

математичког факултета  у Крагујевцу, као посебног правног лица. 
 Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак. 
 

X 
 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-290/5 од 20.03.2014.године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X-1. Одобрава се др Владимиру Петровићу, асистенту у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу плаћено одсуство ради учешћа на 



конференцији „International Conference on Hydrogen Atom Transfer“, која се одржава у 
Риму (Италија) у периоду од 21.06.2014. до 27.06.21014. године. 

 
     XI 
 
У оквиру тачке разно није било никакве дискусије. 
 
 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 20 минута. 

 

 
 

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

 
 
 


