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З А П И С Н И К 
 

Са  XX седнице Наставно-научног  већа  Природно-математичког   факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 05.10.2016. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовалo је 29 чланова већа и то: 
др Снежана Бранковић, проф. др Зорица Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, доц. 
др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Иван Живић,  др Марија 
Живковић, доц. др Милош Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица 
Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, др Владимир Марковић, доц. др Светлана 
Милошевић-Златановић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. 
др Александар Остојић,  проф. др Биљана Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др 
Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Ранковић,  проф. др Владимир 
Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др Марија Станић, 
проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др 
Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за физику, проф. др Милан Ковачевић, 
секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник и  Далиборка  Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа је председавао 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. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за 

математику и информатику. 
3. Покретање поступака за избор сарадника у звање асистент у Институту за 

математику и информатику. 
4. Разматрање извештаја комисијe за оцену и одбрану докторскe дисертацијe у 

Институту за биологију и екологију.  
5. Промена руководиоца пројекта.  
6.    Утврђивање заједничких основа за припрему документације за акредитацију 

двопредметних студија. 
7.    Захтеви упућени ННВ-у. 
8. Разно. 

 
 
 
 



I 
 

Записник под бројем 800 са XIX седнице Наставно-научног већа, у текућем 
мандатном периоду, одржане дана 21.09.2016. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Александар Цветковић, редовни професор 
Машинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Математика и 
рачунарство; др Бобан Стојановић (председник комисије), ванредни професор 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,  извештаја руководиоца 
техничко-информативне службе и продекана за наставу бр. 25/50 од 04.10.2016. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
II-1. Милош Павковић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну област  

Рачунарске комуникације у Институту за математику и информатику, на три године.    
 

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

математичког факултета у саставу:  др  Ђурђица Такачи, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Математичка 
анализа и вероватноћа; др Бранислав Поповић (председник комисије), ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Методика, историја и филозофија математике; др Слађана Димитријевић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Математичка анализа са применама,  извештаја руководиоца техничко-информативне 
службе и продекана за наставу бр. 25/48 од 04.10.2016. године, Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

II-2. Александар Миленковић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну 
област  Методика, историја и филозофија математике у Институту за математику и 
информатику, на три године.    

 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу:  др  Александар Цветковић, редовни професор 
Машинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Математика и 
рачунарство; др Милош Ивановић, (председник комисије), доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске 
комуникације; др Владимир Цвјетковић, доцент Природно-математичког факултета 



Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Информатика у физици,  извештаја 
руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу бр. 25/49 од 
04.10.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
II-3. Ђорђе Недић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну област  

Програмирање у Институту за математику и информатику, на три године.    
 

III 
  

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-870/7 од 04.10.2016. 
године, Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године, а на основу члана 96 
и члана 97 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 два сарадника у звање асистент за ужу научну област  
Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику. 

III-2. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 
избор два сарадника у звање асистент  за ужу научну област Математичка анализа са 
применама у Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу, у следећем саставу: 
 

1. др Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета у Београду, 
ужа научна област: Математика и рачунарство; 

2. др Марија Станић (председник комисије), ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама; 

3. др Слађана Димитријевић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 
применама. 

 
IV 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-870/5 од 29.09.2016. 
године у саставу: др Жељко Томановић, редовни професор Биолошког факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 
животиња (председник комисије); др Александар Остојић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине; др Ана Митровски-Богдановић, доцент 
ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Зоологија, као и сагласности Института за биологију и екологију,  
Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 



 
О д л у к у 

 
IV-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом „Еколошка специјализација и генетичка диференцијација врста рода  
Ceutorhynchus (Curculionidae) према биљкама хранитељкама фамилије Brassicaceae“  
кандидата  Светлане Степановић. 

 Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 
библиотеци у Крагујевцу. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре  
прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску 
дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, 
и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 30 дана 
пре усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 
докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока у 
трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 
органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету у 
Крагујевцу. 
 
 

V 
 

На основу дописа руководиоца пројекта, проф. др Растка Вукићевића бр. 03-870/1 
од 29.09.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 
 
V-1. Даје се сагласност да др Иван Дамљановић, научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу буде одређен за руководиоца пројекта 
„Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за 
медицину и хемију материјала“ (евиденциони број ОИ 172034), којим је до сада руководио 
проф. др Растко Вукићевић, професор Факултета у пензији. 

  
 

VI 
У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др Марина 

Топузовић, проф. др Марија Станић, проф. др Александар Остојић, проф. др Срећко 
Трифуновић и проф. др Владимир Ристић. Након ове дискусије Наставно-научно веће 
Факултета се сложило да ће започети припрему материјала за акредитацију интегрисаних 
студијских програма двопредметних студија и то: 

Математика и информатика 
Математика и физика 
Физика и хемија 
Физика и информатика 
Биологија и хемија. 



 
 

VII 
 
На основу захтева Института за физику бр. 02-870/2  од 29.09.2016. године, а  на  

основу   члана 75.  Закона о високом образовању , члана  156 Статута Факултета Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

 
О д л у к у 

 
VII-1. Даје се сагласност др Татјани Миладиновић за рад у допунском радном 

односу до 30% пуног радног времена  на извођењу наставе са фондом од 3 часа недељно, 
на Високој техничкој школи струковних студија  у Крагујевцу, у школској 2016/17. 
години. 

Ова сагласност се не може користити за потребе акредитације Високе техничке 
школе струковних студија у Крагујевцу. 
 
 
 

На основу захтева бр. 06-870/4  од 29.09.2016. године, а  на  основу   члана 75.  
Закона о високом, члана 156 Статута Факултета Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу  

 
О д л у к у 

 
VII-2. Даје се сагласност доц. др Аници Глођовић за рад у допунском радном 

односу до 30% пуног радног времена  на извођењу наставе из предмета Енглески језик 1 и 
Енглески језик 2, са недељним фондом од 4 часа у зимском семестру и 2 часа у летњем 
семестру, на Високој техничкој школи струковних студија  у Крагујевцу, у школској 
2016/17. години. 

Ова сагласност се не може користити за потребе акредитације Високе техничке 
школе струковних студија у Крагујевцу. 
 
 
 

На основу захтева бр. 06-870/3  од 29.09.2016. године, а  на  основу   члана 75.  
Закона о високом образовању, члана 156 Статута Факултета Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу  

 
 

О д л у к у 
 
VII-3. Даје се сагласност проф. др Милану Ковачевићу, ванредном професору, 

за рад у допунском радном односу до 30% пуног радног времена  на извођењу наставе из 
предмета Физика, са фондом од 2 часа недељно, на Државном универзитету у Новом 
Пазару, у школској 2016/17. години. 



 
 
 

На основу захтева Економског факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 2548  од 
30.09.2016. године, а  на  основу   члана 75.  Закона о високом образовању, члана   156 
Статута Факултета Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

 
О д л у к у 

 
VII-4. Даје се сагласност доц. др Бојани Боровићанин, за рад у допунском радном 

односу до 30% пуног радног времена  на извођењу наставе из предмета Математика у 
економији на основним академским студијама на Економском факултету Универзитета у 
Крагујевцу са оптерећењем од 3 часа на годишњем нивоу, у школској 2016/17. години. 

 
     VIII 
У оквиру тачке разно поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др Срећко 

Трифуновић и Небојша Ђусић, дипл.прав. Наиме, декан Факултета обавестио је чланове 
Наставно-научног већа да је проф. др Предраг Ђурђевић отишао у пензију закључно са 
30.09.2016. године, а обзиром да је био члан Наставно-научног већа, потребно је да 
Институт за хемију изабере новог члана.  Такође је и истакао да ће се у четвртак, 
06.10.2016. године, у свечаној сали Природно-математичког факултета са почетком у 12 
часова, обележити велики успех крагујевачког научног часописа MATCH. 
 

 
 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 21 минут. 
 

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


