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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 150 

13. 3. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 27. 2. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 27  чланова већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  Милица 

Грбовић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић,  проф. др Невена 

Ђукић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, др Драгана Јаковљевић, проф. 

др Милан Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, др Владимир Mарковић, проф. др 

Светлана Марковић, доц. др Милан Младеновић,  проф. др Зоран Матовић, проф. др 

Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. 

др Зорица Петровић,  проф. др Бранислав Поповић, проф. др Владимир Ристић, проф. др 

Светислав Савовић,  проф. др Марија Станић, проф. др Милан Станковић, проф. др 

Ненад Стевановић,  проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф.др 

Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и проф. др Љубинка Јоксовић,  

проф. др Љиљана Павловић и проф. др Владица Симић тако да је укупан број чланова 

већа био 30. 

Руководећи радници Факултета, као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник, и 

Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа председавао је декан Факултета, проф. др 

Срећко Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање ванредни професор са 

50% радног времена на Катедри општеобразовних предмета.  

3. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за математику и информатику.  

4. Утврђивање предлога чланова Комисија за избор наставника у звање доцент у 

Институту за физику. 

5. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за биологију и екологију. 

6. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за хемију. 

7. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 

8. Доношење одлуке о избору истраживача-приправника у Институту за биологију 

и екологију. 
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9. Утврђивање предлога одлуке о прихватању извештаја о оцени и одбрани 

дoкторске дисертације у Институту за физику. 

10. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије за оцену научне 

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за хемију. 

11. Предлог рецензената за оцену рукописа у Институту за биологију и екологију и 

Институту за математику и информатику. 

12. Утврђивање предлога чланова комисија за пријемне испите. 

13. Одређивање чланова комисије за припрему реакредитације студијског програма 

основних академских студија математике. 

14. Утврђивање предлога измена и допуна Статута Факултета. 

15. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

16. Разно. 

I 

Записник под бројем 130 са VII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 27. 2. 2019. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 06-150/1 од 28. 2. 2019. године у 

саставу: др Миклош Биро, редовни професор, Одсек за психологију, Филозофски 

факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Психологија (председник 

Комисије); др Марија Зотовић Костић, редовни професор, Одсек за психологију, 

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Психологија; др 

Данијела Петровић, ванредни професор, Одсек за психологију, Филозофски факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Педагошка психологија, као и сагласности 

Катедре општеобразовних предмета Факултета, а по конкурсу расписаном дана 

26.12.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

II-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Дарка Хинића, ванредног професора у звање ванредни професор за ужу научну област 

Општа психологија  на Катедри општеобразовних предмета Факултета, па се ставља на 

увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 

III 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-150/11 од 11. 3. 2019. године у 

саставу: др Ненад Филиповић, редовни професор, Факултет инжењерских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењена информатика и рачунарско 
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инжењерство (председник Комисије); др Милан Тасић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; др 

Милош Ивановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Рачунарске комуникације, као и сагласности 

Института за математику и информатику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 

16.01.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

III-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Бобана Стојановића, ванредног професора у звање ванредни професор за ужу научну 

област Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи у 

Институту за математику и информатику Факултета, па се ставља на увид јавности 30 

дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

IV 

На основу захтева Института за  физику бр. 02-150/6  од 7. 3. 2019.  године и члана 

142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета. Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-1. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Атомска, 

молекулска и оптичка физика у Институту за физику Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Владимир Ристић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу (председник Комисије); ужа научна област: Атомска, 

молекулска и оптичка физика; датум избора у звање: 29. 12. 2011. године; 

2. др Бранко Дрљача, ванредни професор, Природно-математички факултет у 

Косовској Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна област: Теоријска 

физика; датум избора у звање: 24. 11. 2016. године;  

3. др Мирко Радуловић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика; датум 

избора у звање: 16. 5. 2018. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

*  *  *  

На основу захтева Института за  физику бр. 02-150/7  од 07.03.2019.  године и 

члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета. Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Радијациона 

физика у Институту за физику Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Драгослав Никезић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Радијациона физика (председник 

Комисије); датум избора у звање: 2. 11. 2005. године; 

2. др Гордана  Пантелић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке 

Винча, Универзитет у Београду; ужа научна област: Физика; датум избора у 

звање: 30. 11. 2016. године; 

3. др Ненад Стевановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област:  Радијациона физика; датум избора 

у звање: 15. 9. 2016. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

V 

На основу члана 82 Закона о високом образовању, члана 105 Статута Факултета и 

Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-

150/14 од 11.03.2019. у саставу: др Снежана Симић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); др Александар 

Остојић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

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

др Гордана Субаков-Симић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Алгологија и микологија, као и сагласности Института за 

биологију и екологију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 30.01.2019. године у 

листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Невене Ђорђевић, асистента, у звање асистент за 

ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за 

биологију и екологију, Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и 

ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 

Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

VI 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-150/4 од 06.03.2019. године, а на основу 

члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело 

следећу 
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О д л у к у 

VI-1. Покреће се поступак за избор др Данијеле Стојковић, сарадника у настави 

у научно звање научни сарадник у Институту за хемију, Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Данијеле Стојковић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Верица Јевтић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

Комисије); 

2. др Срећко Трифуновић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Зоран Марковић, редовни професор, Департман за хемијско-технолошке 

науке, Државни универзитет у Новом Пазару; ужа научна област: Органска 

хемија. 

VII 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Милан Станковић, доцент, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије), др 

Марина Топузовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика 

биљака, др Данијела Мишић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

,,Синиша Станковић“, Универзитет у Београду; научна област: Биологија, ужа научна 

област: Физиологија биљака, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр. 25/12 од 01.03.2019. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Ненад Златић, истраживач-приправник, бира се у звање  истраживач-

сарадник за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, Факултета, 
на четири године. 

VIII 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Биљана Бојовић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија 

биљака (председник Комисије), др Сузана Живковић, виши научни сарадник, 

Институт за биолошка истраживања ,,Синиша Станковић“, Универзитет у Београду; 

научна област: Биологија, ужа научна област: Физиологија биљака, др Милан 

Станковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/13 од 

01.03.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

 
VIII-1. Милица Кањевац, мастер биолог, бира се у звање  истраживач-

приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, 

Факултета, на три године. 

IX 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Милован 

Матовић, редовни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; 

ужа научна област: Нуклеарна медицина (председник Комисије); др Оливера Цирај-

Бјелац, редовни професор, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, и 

научни саветник Института за нуклеарне науке, Винча;  ужа научна област: Нуклеарна 

техника; др Драгана Крстић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Радијациона физика, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/14 од 

08.03.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Биокинетички модел 90Y-DOTATOC у циљаној молекуларној радионуклидној 

терапији неуроендокриних тумора“ кандидата Марије Ж. Јеремић и констатује да у 

року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 16 

став 7 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

X 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Иван Дамљановић, 

научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; научна 

област: Хемија  (предложени ментор рада); др Милан Јоксовић, редовни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Органска хемија (председник Комисије); др Данијела Илић Коматина, доцент, 

Факултет техничких наука у Косовској Митровици, Универзитет у Приштини; ужа 

научна област: Органска хемија и биохемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/15 од 11.03.2019. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

X-1. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Синтеза нових деривата 

пиролидина [3+2] циклоадиционим реакцијама Мајклових акцептора“ и 

испуњености услова кандидата Марка Пешића и констатује да у року од 15 дана од 

дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке др. Иван 

Дамљановић  . 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

XI 

На основу захтева  Института за биологију и екологију, бр. 04-150/12 од 

11.03.2019. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа: „Упоредна морфологија и 

функционална анатомија кичмењака (чулни органи, нервни систем, ендокрини 

органи) – I том“, аутора др Светлане Милошевић-Златановић, доцента, у следећем 

саставу: 

1. др Јово Тошевски, редовни професор у пензији, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Анатомија; 

2. др Предраг Симоновић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња; 

3. др Александар Остојић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине; 

4. др Миланко Шеклер, виши научни сарадник, Ветеринарско специјалистички 

институт „Краљево“ у Краљеву; ужа научна област: Микробиологија и 

здравствена заштита птица. 

*  *  *  

На основу захтева  Института за математику и информатику, бр. 02-150/15 од 

11.03.2019. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

XI-2.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа: „Дискретна математика – 

Теорија бројева, комбинаторика и теорија графова“, аутора др Бојане 

Боровићанин, доцента, у следећем саставу: 

1. Академик др Иван Гутман, професор емеритус, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу, редовни члан САНУ; ужа научна област: 

Физичка хемија; 

2. др Мирослав Петровић, редовни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Дискретна математика; 

3. др Игор Миловановић, редовни професор, Електронски факултет, Универзитет 

у Нишу; ужа научна област: Математика. 

XII 

На основу достављених предлога  Института за биологију и екологију бр. 04-

150/13 од 11.03.2019. године, Института за физику бр. 02-150/8 од 07.03.2019. године,  

Института за хемију бр. 03-150/2 од 06.03.2019. године и Института за математику и 

информатику  бр. 05-150/15 и  05-150/16 и 05-150/17 од 11.03.2019. године, а у вези са 

избором чланова комисије за спровођење конкурса за упис студената у прву годину 

основних академских, мастер академских и докторских академских студија за школску 

2019/20. годину, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-1. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу комисија за спровођење 

конкурса за упис студената у прву годину oсновних академских студија за школску 

2019/2020. годину на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу и 

то у следећем саставу: 

 

1) Комисија за упис на основне академске студије хемије у Институту за хемију:  

1. др Љубинка Јоксовић, ванредни професор, председник комисије,  

2. др Јована Богојески, доцент, члан,  

3. др Вера Дивац, научни сарадник, члан. 

 

2) Комисија за упис на основне академске студије физике у Институту за физику:  

1. др Ненад Стевановић, ванредни професор, председник комисије, 

2. др Виолета Петровић, ванредни професор, члан, 

3. др Саша Симић, доцент, члан. 
 

3) Комисија за упис на основне академске студије биологије и основне академске студије 

екологије у Институту за биологију и екологију:  

1. др Снежана Станић, ванредни професор, председник комисије, 

2. др Снежана Пешић, ванредни професор, члан 

3. др Горица Ђелић, доцент. 

 

4) Комисија за упис на основне академске студије математике и основне академске 

студије информатике у Институту за математику и информатику:  

4. др Бојана Боровићанин, доцент, председник комисије, 



9 

5. др Татјана Томовић, доцент, члан, 

6. Милица Грбовић, асистент, члан. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

XII-2. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу комисија за спровођење 

конкурса за упис студената у прву годину мастер академских студија за школску 

2019/2020. годину на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу и 

то у следећем саставу: 

 

1) Комисија за упис на мастер академске студије хемије у Институту за хемију: 

1. др Снежана Рајковић, ванредни професор, председник комисије 

2. др Владимир Михаиловић, доцент, члан, 

3. др Борис Фуртула, ванредни професор, члан. 

 

2) Комисија за упис на мастер академске студије физике у Институту за физику:  

1. др Ненад Стевановић, ванредни професор, председник комисије, 

2. др Виолета Петровић, ванредни професор, члан, 

3. др Саша Симић, доцент, члан. 
 

3) Комисија за упис на мастер академске студије биологије, мастер академске студије 

биологије-молекуларна биологија и мастер академске студије екологије у Институту за 

биологију и екологију:  

1. др Биљана Бојовић, доцент, председник комисије, 

2. др Олгица Стефановић, доцент, члан, 

3. др Милош Матић, доцент, члан. 

 

4) Комисија за упис на мастер академске студије математике у Институту за математику 

и информатику:  

1. др Бранислав Поповић, ванредни професор, председник комисије, 

2. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, члан, 

3. др Емилија Нешовић, ванредни професор, члан, 

4. др Слађана Димитријевић, доцент, члан. 

 

5) Комисија за упис на мастер академске студије информатике у Институту за 

математику и информатику:  

1. др Милош Ивановић, ванредни професор, председник комисије, 

2. др Ана Капларевић-Малишић, доцент, члан, 

3. др Вишња Симић, доцент, члан. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

XII-3. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу комисија за спровођење 

конкурса за упис студената у прву годину докторских академских студија за школску 

2019/2020. годину на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу и 

то у следећем саставу: 
 

1) Комисија за упис на докторске академске студије хемије у Институту за хемију: 

1. др Зорка Станић, ванредни професор, председник комисије, 

2. др Верица Јевтић, ванредни професор, члан, 

3. др Ненад Вуковић, ванредни професор, члан. 
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2) Комисија за упис на докторске академске студије физике у Институту за физику: 

1. др Драгослав Никезић, редовни професор, председник комисије, 

2. др Иван Живић, редовни професор, члан, 

3. др Мирољуб Дугић, редовни професор, члан, 

4. др Милан Ковачевић, ванредни професор, члан, 

5. др Ненад Стевановић, ванредни професор, члан, 

6. др Виолета Петровић, ванредни професор, члан, 

7. др Саша Симић, доцент, члан. 
 

3) Комисија за упис на докторске академске студије биологије у Институту за биологију 

и екологију: 

1. др Бранка Огњановић, редовни професор, председник комисије, 

2. др Владица Симић, редовни професор, члан, 

3. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, члан. 

 

4) Комисија за упис на докторске академске студије математике у Институту за 

математику и информатику:  

1. др Бранислав Поповић, ванредни професор, председник комисије, 

2. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, члан, 

3. др Емилија Нешовић, ванредни професор, члан, 

4. др Слађана Димитријевић, доцент, члан. 

 

5) Комисија за упис на докторске академске студије рачунарске науке у Институту за 

математику и информатику:  

1. др Милош Ивановић, ванредни професор, председник комисије, 

2. др Ана Капларевић-Малишић, доцент, члан, 

3. др Вишња Симић, доцент, члан. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XIII 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-150/18 од  12.03.2019., 

а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно 

је донело следеће:  

О д л у к е 

XIII-1. Формира се комисија за припрему материјала за акредитацију студијских 

програма основних академских студија математике у Институту за математику и 

информатику Факултета у следећем саставу: 

1. проф. др Марија Станић,  

2. проф. др Емилија Нешовић, 

3. доц. др Бојана Боровићанин, 

4. доц. др Сузана Алексић, 

5. доц. др Слађана Димитријевић, 

6. Милица Грбовић,  

7. Маринко Тимотијевић,  

8. Ненад Стојановић. 
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XIV 

У оквиру ове тачке поведена је шира дискусија у којој су учествовали: Небојша 

Ђусић, дипл.прав., проф. др Александар Остојић, проф. др Иван Живић, проф. др Срећко 

Трифуновић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Марија Станић, проф. др Светислав 

Савовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Бранислав 

Поповић, проф. др Владимир Ристић и проф. др Зоран Матовић. Наиме, проф. др Иван 

Живић имао је примедбу на члан 120 који се односи на избор Управника Института, 

конкретно да Управника Института треба да бира Веће катедре, а не сви запослени. 

Након ове примедбе а, на предлог проф. др Ивана Живића, приступило се гласању  где 

је 16 гласова било „ЗА“, 6 гласова „ПРОТИВ“ и 5 „УЗДРЖАНИХ“, тако да овај предлог 

није добио већину гласова „ЗА“ и није изгласан. Такође је имао примедбу и на члан 175, 

став 3 који се односи на састав Наставно-научног већа, где предлаже да у састав Већа 

уђу само професори са највишим звањем или са најдужим стажом у одређеном звању. 

Након тога приступило се гласању где је 5 гласова било „ЗА“, 11 гласова „ПРОТИВ“ и 

8 „УЗДРЖАНИХ“, тако да овај предлог такође није изгласан. Након ових примедби,а на 

основу сачињеног нацрта Измена и допуна Статута Факултета, поднетог од стране 

Декана Факултета, Наставно-научно веће Факултета је донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Утврђује се предлог Измена и допуна Статута Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу.  

Састави део ове одлуке су Измене и допуне из става 1 и налазе се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак. 

Одлука је донета са 23 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ПРОТИВ“. 

XV 

На основу захтева др Славка Раденковића, бр. 03-150/3 од 06. 03. 2019. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-1. Одобрава се, др Славку Раденковићу,  одсуство у периоду од 15. до 25. 

марта 2019. године због посете истраживачкој групи Проф. Ендрју Тела (Andrew Teale) 

на Департману за физичку и теоријску хемију Универзитета у Нотингему, Велика 

Британија. 

Одлука је потребна ради конкурисања за материјална средства у оквиру пројекта 

(ERC Consolidator Grant: A topological approach to electron correlation in density-functional 

theories) којим руководи Проф. Ендрју Тел. 

*  *  *  

На основу захтева др Горице Ђелић, бр. 04-150/10 од 07. 03. 2019. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

XV-2. Одобрава се,  ангажовање др Горици Ђелић, доценту, као ментора за 

потребе израде стручног рада, на захтев Маријане Станковић, директора Установе 

Спомен-парк у Крагујевцу који је потребан за полагање стручног испита за рад у 

музејској делатности и стицање стручног звања. 

*  *  *  

На основу захтева Управника Института за физику, бр. 02-150/5 од 07. 03. 2019. 

године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-3. Одобрава се, доц. др Драгани Крстић одсуство у периоду од 17. до 21. 

јуна 2019. године због одласка на међународну конференцију The International 

Conference on Monte Carlo Techniques for Medical Applications (MCMA2019), која ће се 

одржати у Монтреалу (Канада).   

Трошкови ће бити покривени делом са материјалних трошкова пројеката бр. 

171021, чији је руководилац проф. др Драгослав Никезић, и 43011, чији је руководилац 

проф. др Горан Ристић, а делом од средстава Министарства за просвету, науку и 

технолошки развој. 

*  *  *  

На захтев Државног универзитета у Новом Пазару бр. 01-150/18 од 12. 03. 2019.  

године и сагласности Института за биологију и екологију, а на основу члана 90  Закона 

о високом образовању и члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-4. Даје се сагласност Милану Станковићу, доценту, за рад у допунском 

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

Пазару, на извођењу наставе из предмета Морфологија и анатомија биљака са фондом 

од 3+3 часова  у летњем семестру, за школску 2018/19 годину и из предмета 

Систематика и филогенија виших биљака са фондом часова 3+3  у летњем семестру 

школске 2018/19 године . 
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XVI 

У оквиру тачке разно проф. др Слађана Димитријевић обавестила је чланове 

Наставно-научног већа да ће се у Нишу, 22. 03. 2019. године, одржати састанак под 

називом „ Промене у начину школовања наставника“ коме ће присуствовати одређени 

представници Факултета.  

Декан Факултета је обавестио чланове Наставно-научног већа о негативном 

исходу у вези Тужбе са Вишом техничком школом струковних студија.  

Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова и 08 минута. 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


