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К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 14.10.2015. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовала је 26 чланoва већа и то: проф.др Дејан Бојовић, др Снежана Бранковић,  

проф. др Зорица Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић, 

проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др Милош Ивановић, проф.др 

Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, проф.др Светлана Марковић, др Владимир 

Марковић, др Милан Младеновић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка 

Огњановић, проф.др Александар Остојић,  проф.др Зорица Петровић, проф.др Мирослава 

Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Светислав Савовић, проф. др 

Снежана Станић, Драгана Стевановић, проф. др Бобан Стојановић, проф.др Марина 

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

Са малим закашњењем седници је приступила и  проф. др Љиљана Павловић, тако  

да је укупан број присутних чланова на седници већа био  27.  

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

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

управник Института за математику и информатику проф.др Марија Станић, управник 

Института за хемију доц. др Љубинка Јоксовић, секретар Факултета Небојша Ђусић, 

дипл.правник и Бранкица Лекић. 

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. Верификовање мандата чланова Наставно-научног већа. 

2. Усвајање записника са претходне седнице. 

3. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за математику и информатику. 

4. Доношење одлуке о избору истраживача сарадника у Институту за хемију. 

5. Разматрање извештаја комисија за преглед, оцену и одбрану докторских 

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

6. Одређивање комисије за рецензију рукописа у Институту за хемију. 

7. Разматрање документа Извештај о самовредновању Факултета. 

8. Давање сагласности за учешће на заједничком студијском програму докторских 

студија. 

9. Давање сагласности за рад наставника и сарадника у допунском радном односу. 

10. Разно. 



I 

 

На основу захтева Института за хемију бр.03-900/3 од 24.09.2015.године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

I-1. Верификује се мандат новоизабраних чланаова Наставно-научног већа, у 

текућем мандатном периоду, др Зорице Бугарчић, редовног професора у Институту за 

хемију и др Милана Младеновића, доцента у Институту за хемију. 

Верификацијом мандата проф.др Зорица Бугарчић и др Милан Младеновић су 

постали пуноправни чланови већа на текућој седници. 

Утврђује се да је на основу члана 155 став 6 Статута Факултета  проф. др 

Слободану Сукдолаку, редовном професору у Институту за хемију и проф.др Растку 

Вукићевићу, редовном професору у Институту за хемију, престао мандат чланова 

Наставно-научног већа, због одласка у пензију. 

 

 

II 

 

Записник  под  бројем 900 са LXII седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 30.09.2015. године, једногласно је усвојен. 

 

 

III 

 

 На захтев Института за математику и информатику бр. 05-970/13 од 

09.10.2015. године, а на основу члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и 

члана 89 и 90 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следеће 

О д л у к е 

 

III-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 Геометрија у Институту за математику и информатику. 

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

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

Геометрија, у Институту за математику и информатику Факултета, у следећем саставу: 

 

1. др Зоран Ракић, редовни професор Математичког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Геометрија; 

2. др Мирјана Ђорић, редовни професор Математичког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Геометрија; 

3. др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор Природно-математичког  

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Геометрија. 



IV 

 

 

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

математичког факултета у саставу: др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Неорганска 

хемија; др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Неорганска хемија; др Биљана Петровић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа 

научна област Неорганска хемија; др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у 

Новом Пазару, научна област Хемија, извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр.26/56 од 05.10.2015. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласнодонело следећу 

 

О д л у к у 

 

IV-1. Мирјана Ђуровић, истраживач-сарадник, бира се у звање истраживач-

сарадник за научну област Хемија, на три године.  

 

 

V 

 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.05-970/17 од 12.10.2015. 

године у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом 

Пазару, научна област Математика; др Дејан Дивац, научни саветник Института за 

водопривреду „Јарослав Черни“ у Београду, ужа научна област Грађевинарство; др 

Владимир Ранковић, ванредни професор Економског факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Статистика и информатика; др Бобан Стојановић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (ментор), ужа 

научна област Програмирање; др Милош Ивановић, доцент Природно-математичкoг 

факултетa Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске комуникације, као и 

сагласности Института за математику и информатику, Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

V-1.Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Еластично 

резервисање дистрибуираних рачунарских ресурса у процесима вишекритеријумске 

оптимизације засноване на генетским алгоритмима“ кандидата Вишње Симић. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, као и извештај стручне комисије доставити Универзитету у Крагујевцу 

који ће објављивањем наведеног извештаја на универзитетском сајту са пропратним 

обавештењем да се примерак докторске дисертације налази у универзитетској библиотеци 



у Крагујевцу обезбедити да у року од 30 дана буду доступни стручној, научној и 

друштвеној јавности, а сходно одредбама Статута Факултета. 

Истовремено, на основу Закона о високом образовању, члан 30 став 8, („Службени 

гласник РС“ бр. 99 од 11.септембра 2014.) Факултет ће објављивањем Извештаја стручне 

комисије и докторске дисертације на сајту Факултета и достављањем докторске 

дисертације библиотеци Факултета обезбедити да у року од 30 дана, као и до одбране 

дисертације, буду доступни стручној, научној и друштвеној јавности. 

 

 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-970/8 од 08.10.2015. 

године у саставу: др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор (ментор) Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 

хемија; др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Живослав Љ. 

Тешић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна 

област  Аналитичка хемија; др Биљана В. Петровић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

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

Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Кинетика, катализа и 

редокс реакције комплексних једињења злата(I) и злата(III)“  кандидата Мирјане 

Ђуровић. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, као и извештај стручне комисије доставити Универзитету у Крагујевцу 

који ће објављивањем наведеног извештаја на универзитетском сајту са пропратним 

обавештењем да се примерак докторске дисертације налази у универзитетској библиотеци 

у Крагујевцу обезбедити да у року од 30 дана буду доступни стручној, научној и 

друштвеној јавности, а сходно одредбама Статута Факултета. 

Истовремено, на основу Закона о високом образовању, члан 30 став 8, („Службени 

гласник РС“ бр. 99 од 11. септембра 2014.) Факултет ће објављивањем Извештаја стручне 

комисије и докторске дисертације на сајту Факултета и достављањем докторске 

дисертације библиотеци Факултета обезбедити да у року од 30 дана, као и до одбране 

дисертације, буду доступни стручној, научној и друштвеној јавности. 

 

 

VI 

На захтев Института за хемију бр.03-970/10 од 08.10.2015.године, а на основу члана 

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

 

О д л у к у 



 

VI-1. Одређује се комисија за рецензију рукописа под називом: „Методика наставе 

хемије у раду са даровитим ученицима“ аутора проф.др Зорицe М. Бугарчић,  др Маринe 

Д. Костић и др Верe М. Дивац у следећем саставу: 

 

1. др Радмила Николић, редовни професор Учитељског факултета у Ужицу 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна облст: Педагогија; 

2. др Милош Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Креагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. Оливера Првић-Ерац, дипломирани психолог, Регионални центар за таленте у 

Крагујевцу, ужа научна област: Психологија. 

 

 

VII 

 

На основу члана 156 Статута Факултета и захтева Комисије за самовредновање 

Факултета бр. 01-970/18 од 12.10.2015. године, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

VII-1. Усваја се Извештај о самовредновању Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу. 

Саставни део ове одлуке је Извештај о самовредновању из става 1 ове одлуке и 

налази се у прилогу. 

 

VIII 

 Након кратке дискусије коју је водила проф. др Марија Стнаић, а на основу члана 

156 Статута Факултета и захтева Института за математику и информатику бр. 05-970/1 од 

14.10.2015. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

VIII-1. Подржава се иницијатива о формирању заједничког програма докторских 

академских студија математике Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу са Природно-математичким факултетом у Новом Саду, Природно-

математичким факултетом у Нишу, Државним универзитетом у Новом Пазару и 

Математичким институтом САНУ у Београду. 

 

 Ову одлуку доставити Универзитету на даљу процедуру. 

 

 

IX 

 

На основу захтева Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву 

Универзитета у Крагујевцу бр.01-970/1 од 05.10.2015.године, а на  основу   члана 75.  

Закона о високом образовању члана 156 Статута Факултета и Правилника о условима и 

поступку давања сагласности за ангажовање наставника и сарадника на другој 



високошколскојк установи Универзитета у Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

IX-1.Даје се сагласност др Мирјани Павловић, доценту у Институту за 

математику и информатику, за рад у допунском радном односу до 30% пуног радног 

времена на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, за извођење наставе на 

основним академским студијама Грађевинско инжењерство, на предметима Математика 

1 у зимском семестру и Математика 2 у летњем семстру на студијском програму 

школске 2015/16. године. 

 

 

 

На основу захтева Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу 

бр.01-970/3 од 08.10.2015.године, а  на  основу   члана 75.  Закона о високом образовању 

члана   156 Статута Факултета и Правилника о условима и поступку давања сагласности за 

ангажовање наставника и сарадника на другој високошколској установи Универзитета у 

Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IX-2. Даје се сагласност др Славку Раденковићу, доценту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена на Агрономском факултету у Чачку, за 

извођење наставе на предметима Физичка хемија 1 и Физичка хемија 2 у школској 

2015/16. години. 

 

 

На основу захтева Државног универзитета у Новом Пазару бр.01-970/4 од 

08.10.2015.године, а на  основу   члана 75.  Закона о високом образовању, члана   156 

Статута Факултета и Правилника о условима и поступку давања сагласности за 

ангажовање наставника и сарадника на другој високошколској установи Универзитета у 

Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IX-3. Даје се сагласност проф.др Дарку Хинићу, ванредном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Државном универзитету у 

Новом Пазару, за извођење наставе на предметима Основи социјалне психологије и 

Еколошка психологија (2+2) у зимском семестру и Методе и технике у социјалној 

психологији и Школе и правци у психологији (2+2) у школској 2015/16. години. 

 

 

 

 

 

 



 

На основу захтева проф.др Милана Ковачевића бр.02-970/16 од 

12.10.2015.године, а на  основу   члана 75.  Закона о високом образовању члана  156 

Статута Факултета и Правилника о условима и поступку давања сагласности за 

ангажовање наставника и сарадника на другој високошколској установи Универзитета у 

Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IX-4. Даје се сагласност др Милану Ковачевићу, ванредном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Државном универзитету у 

Новом Пазару, за извођење наставе на предмету Физика на основним академским 

студијама хемије, прехрамбене технологије и пољопривредене производње у школској 

2015/16. години. 

 

 

 

На основу захтева Прве крагујевачке гимназије бр.01-970/2 од 05.10.2015.године, а  

на  основу   члана 75.  Закона о високом образовању,  члана   156 Статута Факултета и 

Правилника о условима и поступку давања сагласности за ангажовање наставника и 

сарадника на другој високошколскојк установи Универзитета у Крагујевцу, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IX-5. Даје се сагласност за рад у допунском радном односу до 30% пуног радног 

времена у Првој крагујевачкој гимназији у школској 2015/16.години следећим 

сарадницима: 

 

1. Ђорђу Недићу, 

2. Ани Капларевић Малишић, 

3. Марини Свичевић, 

4. Михаилу Обреновићу, 

5. Јелици Васиљевић. 

 

 

X 

 У оквиру тачке разно није било никакве дискусије. 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р  

                 ДЕКАН  

 

  Бранкица Лекић                                  Проф. др Срећко Трифуновић 

 

 



 


