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З А П И С Н И К 
 

са  XLII  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког   факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 29.10.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета  присуствовалo je 29  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 Милан Јоксовић, проф.др 
Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, проф.др Светлана Марковић, др Ана 
Митровски-Богдановић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, 
проф.др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, 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 
Снежана Станић, Драгана Стевановић, проф.др Слободан Сукдолак, 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 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 предлога одлуке о избору у научно звање научни сарадник у 
Институту  за хемију. 

3. Разматрање извештаја комисије за избор у научно звањре научни сарадник у 
Институту за физику. 

4. Покретање поступка за избор сaрaдника у звање асистент у Институту за биологију 
и екологију. 

5. Разматрање извештаја комисија за избор сарадника у настави у Институту за 
математику и информатику. 

6. Разматрање извештаја комисије за избор сарадника у звање истраживач сарадник у 
Институту за биологију и екологију. 



7. Покретање поступка за избор у истраживачко звање истраживач сарадник у 
Институту за физику. 

8. Одобравање одбране докторске дисертације у Институту за математику и 
информатику.   

9. Oдређивање чланова комисијe за преглед, оцену и одбрану докторскe дисертацијe у  
Институту за биологију и екологију.   

10. Поверавање наставе у Институту за физику. 
11. Разматрање студијског програма МАС Биологија- Молекуларна биологија. 
12. Усвајање акционог плана Комисије за обезбеђење квалитета Факултета за 

2014/15.годину. 
13. Разматрање захтева упућених Наставно-научном већу. 
14. Разно. 

 
 
I 
 

Записник     под   бројем  960   са   XXXXI седнице   Наставно-научног већа,  у    
текућем мандатном периоду, одржане дана 15.10.2014. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

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 Биљана В. Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Маријана Петковић, 
научни саветник Института за нуклеарне науке “Винча“, ужа научна област Биохемија, 
као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу и 
научни рад, бр.29/35  од 24.10.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

II-1.  Утврђује  се предлог одлуке да се  др Ана Ђековић,  истраживач сарадник, 
изабере у  звање научни сарадник, за научну област Хемија у Институту за хемију, на пет 
година. 

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

III 
 

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. 02-1010/2 од 22.10.2014. године 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 сагласности Института за физику, Наставно-научно 
веће Факултета 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 Татјане Миладиновић у научно звање  научни 
сарадник за научну област Физика и доставља техничко-информатичкој служби 
Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 
 

IV 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-1010/12 од 28.10.2014. 
године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће једногласно је 
донело следеће 

О д л у к е 
 

IV -1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о  
објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање   асистент за ужу научну област 
Морфологија, систематика и филогенија биљака. 

IV-2. Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор сарадника у звање 
из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 
1. др Ружица Игић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Ботаника; 

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

3. др Горица Ђелић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија биљака. 

 
 

V 
 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета 
Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије 
Природно- математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-1010/9 од 27.10.2014. године, 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,  а по конкурсу расписаном дана 01.10.2014. 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 Дарка Антонијевића у звање сарадника у  настави са 
30% пуног радног времена за ужу научну област Програмирање у Институту за 
математику и информатику и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-
информатичкој служби у циљу објављивања на сајту Факултета. 
 
 
  

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета 
Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије 
Природно- математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-1010/8 од 27.10.2014. године, 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 сагласности Института за 
математику и информатику,  а по конкурсу расписаном дана 01.10.2014. године у листу 
„Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Душана Стефановића у звање сарадника у  настави 
са 30% пуног радног времена за ужу научну област Информациони системи  у Институту 
за математику и информатику и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-
информатичкој служби у циљу објављивања на сајту Факултета. 
 
 
 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета 
Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије 
Природно- математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-1010/14 од 28.10.2014. године,  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,  а по конкурсу 
расписаном дана 01.10.2014. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 



О д л у к у 
 

V-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор Јелице Васиљевић у звање сарадника у  настави са 30% 
пуног радног времена за ужу научну област Рачунарске комуникације у Институту за 
математику и информатику и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-
информатичкој служби у циљу објављивања на сајту Факултета. 
 
 

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. 04-1010/13 од 28.10.2014. године 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 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 Милице Пауновић, истраживача приправника у звање 
истраживач-сарадник, 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 физику бр. 02-1010/4 од 23.10.2014. 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 Зорана Јовановића у истраживачко звање 
истраживач-сарадник у Институту за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, 
за научну област Физика. 

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

 
1. др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика; 

2. др Драгана Крстић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика; 



3. др Владе Урошевић, ванредни професор Факултета техничких наука у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Примењене рачунарске науке и 
информатика. 
 

 
VIII 

 
На основу одлуке Стручног већа Универзитета у Крагујевцу бр. 01-15/157 од  

17.10.2014., Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-1. Одобрава се одбрана докторске дисертације под насловом  „ Интерактивна 
мултимедија у настави математике“ , кандидата мр Марине Миловановић.  

Истовремено се овлашћује декан Факултета проф. др Драгослав Никезић, да накнадно 
одреди тачан термин и место одбране докторске дисертације из става 1 ове одлуке 
 
 

IX 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-1010/10 од 28.10.2014. 
године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

IX-1. Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом: „ Ефекти кверцетина и епикатехина на оксидативно-антиоксидативни 
статус пацова третираних бакар(II)- јоном“   кандидата  Јелене М.Младеновић, у 
следећем саставу: 

 
1. др Бранка Огњановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија, ментор; 

2. др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња; 

3. др Зорица Саичић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“ у Београду, ужа научна област: Физиологија. 

 
X 

 
На основу захтева Института за физику бр.02-1010/5 од 23.10.2014.године,   

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

 
X-1. Поверава се извођење наставе из предмета Основи програмирања на основним 

академским студијама Физике за школску 2014/15. годину, др Ненаду Стевановићу, 
доценту у Институту за физику. 



 
 

     XI 
 

 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: проф. 
др Снежана Симић. Након ове дискусије а, на основу захтева Института за биологију и 
екологију бр. 04-1010/11  од 28.10.2014. године, као и мишљења Комисије за обезбеђење 
квалитета Факултета бр. 01-1010/7  од 27.10.2014. годинре,  Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XI -1. Утврђује се предлог студијског програма мастер академских студија 

Биологија- Молекуларна биологија у Институту за биологију и екологију.  
Ову одлуку, као и студијски програм из става 1 ове одлуке доставити Универзитету 

у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

 
XII 

 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој је учествовала: проф.др 
Марина Топузовић. Након ове дискусије а, на основу захтева Комисије за обезбеђење 
квалитета Факултета бр. 01-1010/6  од 27.10.2014. године, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XII -1. Усваја се Акциони план рада Комисије за обезбеђење квалитета Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. 
Саставни део ове одлуке је Акциони план из става 1 ове одлуке и налази се у 

прилогу. 
 

XIII 
 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-1010/3 од 22.10.2014. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
 

XIII-1.  Преиначава се одлука  Наставно-научног већа Факултета бр. 120/X-1 од  
12.02.2014. године тако да гласи: 
 „Одобрава се  др Марији Д. Живковић, асистенту  у Институту за  хемију,  

плаћено одсуство за постдокторско усавршавање у иностранству,  у трајању од 6 месеци 
(од 15. децембра 2014. до 15.јуна 2015. године). Кандидат ће постдокторско усавршавање 
провести на  Факултету за хемију и хемијску технологију Универзитета у Љубљани 
(Словенија)." 
 



 
На основу захтева Прве крагујевачке гимназије у Крагујевцу бр. 01-1010/1 од 

17.10.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

XIII -2.  Преиначава се одлука  Наставно-научног већа Факултета бр. 850/XIII-5  
од 18.09.2014 тако да гласи: 

„  Даје се сагласност  за ангажовање сарадника у  Института за математику и  
информатику ПМФ-а у допунском радном односу за рад са Одељењем обдарених ученика 
математичке гимназије, по једним одељењем ученика 7 и 8 разреда обдарених за 
математику, као и са Одељењем ученика обдарених за рачунарство и информатику за 
школску 2014/15. годину и то: Стојановић Адама – са 20% пуног радног времена, Недић 
Ђорђа – са  23%, Капларевић-Малишић Ане – са 22% пуног радног времена, Свичевић 
Марине – 15% пуног радног времена и Обреновић Михаила – са 23% пуног радног 
времена.“ 
 

 
На основу захтева Економског факултета Универзитета  у Крагујевцу бр. 01-1014 

од 21.10.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

XIII-3.  Даје се сагласност  за ангажовање др Бојане Боровићанин, доцента у  
Институту за математику и информатику Факултета за рад у допунском радном односу до 
30% пуног радног времена на извођењу наставе из предмета Математика у економији на 
основним академским студијама Економског факултета Универзитета у Крагујевцу у  
школској 2014/15. години.  

 
XIV 

 У оквиру тачке разно Декан Факултета обавестио је чланове Наставно-научног већа 
да је сходно Закону о раду  обавезно узимање обрачуна зараде на благајни Факултета. 
 
 

Седница Наставно-научног већа  закључена је у 12  часова  и 15  минута. 
. 

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

 
 
 
 


