
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 1030 
16.11.2016. године 
К р а г у ј е в а ц  
 

З А П И С Н И К 
 

Са  XXIII седнице Наставно-научног  већа  Природно-математичког   факултета  
у текућем мандатном периоду, одржане дана 16.11.2016. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовалo је  26 чланова већа и то: 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, доц. др Љубинка 
Јоксовић, др Драгана Крстић, др Владимир Марковић,  проф. др Светлана Марковић, 
др Светлана Милошевић-Златановић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка 
Огњановић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Биљана Петровић, проф. др Зорица 
Петровић, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Поповић, 
проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Марија Станић, проф. др Бобан Стојановић, 
Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. 
др Љиљана Чомић.  

Са малим закашњењем седници су приступи проф. др Драгица Кнежевић, проф. 
др Владимир Ристић и проф. др Снежана Симић, тако да је укупан број чланова већа 
био 29. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник, управник 
Института за физику проф. др Милан Ковачевић 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. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за математику и информатику.   
3. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за физику.  
4. Одређивање чланова комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за математику и информатику. 
5. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент у Институту за 

физику. 
6. Покретање поступка за избор сарадника у настави у Институту за физику. 
7. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 
8. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за хемију.  
9. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача-приправника у Институту 

за хемију. 
10. Покретање поступака за избор истраживача-приправника у Институту за хемију 

и Институту за физику. 



11. Утврђивање предлога одлуке о  прихватању извештаја комисије за оцену и 
одбрану докторске дисертације у Институту за биологију и екологију .            

12. Разматрање извештаја комисија за оцену и одбрану докторских дисертација у 
Институту за биологију и екологију и Институту за хемију.    

13. Покретање поступка за оцену научне засновности теме и испуњености услова 
кандидата у Институту за биологију и екологију.       

14. Одређивање листе потенцијалних ментора на докторским академским студијама 
на  Факултету за школску 2016/17. годину. 

15. Разматрање мањих измена Правилника о условима за избор наставника 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу. 

16. Разматрање инициjативе за промену назива Универзитета у Крагујевцу. 
17. Разматрање предлога кандидата за Суд части Универзитет у Крагујевцу. 
18. Захтеви упућени ННВ-у.   
19. Разно 

 
I 

 
Записник  под  бројем 970 са XXII седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 02.11.2016. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

На захтев Института зa математику и информатику бр. 05-1030/14 од 10.11.2016. 
године, а на основу члана 126 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89  Статута 
Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
II-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 Математичка анализа са применама у Институту за 
математику и информатику Факултета. 

 
III 

 
На захтев Института зa физику бр. 02-1030/13 од 10.11.2016. године, а на основу 

члана 126 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89  Статута Факултета, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
III-1. Предлаже се Декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  

одлуку о објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за ужу 
научну област Радијациона физика у Институту за физику Факултета. 

IV 
 

На захтев Института за математику и информатику број 05-1030/15 од 
10.11.2016. године, Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и 
члана 97 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 



 
О д л у к у 

 
IV-1. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Програмирање 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 Бобан Стојановић (председник комисије), ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Програмирање; 

3. др Ана Капларевић-Малишић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање. 

 
V 

 У оквиру ове тачке повела се краћа дискусија у којој су учествовали: проф. др 
Милан Ковачевић и проф. др Иван Живић. Након ове дискусије, а на захтев Института 
за физику бр. 02-1030/10  од 10.11.2016. године, а на основу члана 96 Статута 
Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
 

О д л у к у 
 

V-1. Предлаже се Декану Факултета, као  надлежном  органу, да донесе одлуку 
oобјављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент са пуним радним 
временом за ужу научну област Физика кондензоване материје у Институту за 
физику Факултета. 
 

VI 
У оквиру ове тачке повела се краћа дискусија у којој је учествовао: проф. др 

Милан Ковачевић. Након ове дискусије а, на захтев Института за физику бр. 02-
1030/11 од 10.11.2016. године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VI-1. Предлаже се Декану Факултета, као  надлежном  органу, да донесе одлуку 

о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадник у настави са 
30% пуног радног времена за ужу научну област Атомска, молекулска и оптичка 
физика у Институту за физику Факултета. 
 

VII 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-1030/20 од  14.11.2016. 
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 др Снежане Бранковић у научно звање 
научни сарадник у Институту за биологију и екологију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за научну област  Биологија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Снежане 
Бранковић 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 (председник комисије), ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Морфологија, фитохемија и систематика биљака;  

3. др Вера Ђекић, виши научни сарадник Института за стрна жита у Крагујевцу, 
ужа научна област: Агротехника и агроекологија; 

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

5. др Милан Станковић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, систематика и 
филогенија биљака. 

 
VIII 

На захтев Института за хемију бр. 03-1030/7 од  09.11.2016. године, а на основу 
члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета  једногласно је донело 
следећу 

О д л у к у 
 

VIII-1. Покреће се поступак за избор Татјане Бороје, истраживача-
приправника у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биохемија. 
 

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

 
1. др Владимир Михаиловић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија (председник 
комисије); 

2. др Лидија Израел Живковић, доцент Медицинског факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Хемија у медицини; 

3. др Милан Младеновић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија.  
 

IX 
 

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. 03-1030/4 од 09.11.2016. године у 



саставу: др Милан Јоксовић (председник комисије), ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска 
хемија; др Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Зоран Марковић, 
редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област 
Органска хемија, као и сагласности Института за хемију,  Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Kатарине Јаковљевић, мастер 
хемичара, у звање истраживач-приправник за научну област Хемија и доставља 
техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 
у трајању од 30 дана. 

 
X 
 

На захтев Института за хемију  бр. 03-1030/3 од  09.11.2016. године, а на основу 
члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 

О д л у к у 
 

X-1. Покреће се поступак за избор Весне Миловановић, мастер хемичара у 
истраживачко звање истраживач-приправник за ужу научну област Органска хемија.   
 

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

 
1. др Зорица Петровић (председник комисије), редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Органска хемија;  

2. др Зоран Марковић, редовни професор Департмана за хемијско-технолошке 
науке Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област: Органска 
хемија; 

3. др Владимир Петровић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија. 

 
На захтев Института за хемију  бр. 03-1030/5 од  09.11.2016. године, а на основу 

члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета, једногласно је донело 
следећу  

О д л у к у 
 

X-2. Покреће се поступак за избор Душана Ћоћића, мастер хемичара у 
истраживачко звање истраживач-приправник за ужу научну област  Неорганска 
хемија.   
 

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

 



1. др Биљана Петровић (председник комисије), ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Неорганска хемија;  

2. др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Тања Солдатовић, ванредни професор Департмана за хемијско-
технолошке науке Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна 
област: Неорганска хемија. 

 
На захтев Института за хемију  бр. 03-1030/6 од  09.11.2016. године, а на основу 

члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета, једногласно је донело 
следећу 

О д л у к у 
 

X-3. Покреће се поступак за избор Снежане Радисављевић, мастер хемичара у 
истраживачко звање истраживач-приправник за ужу научну област Неорганска 
хемија.   
 

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

 
1. др Живадин Бугарчић (председник комисије), редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Неорганска хемија;  

2. др Ана Рилак Симовић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област:  Хемија,  

3. др Тања Солдатовић, ванредни професор Департмана за хемијско-
технолошке науке Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна 
област: Неорганска хемија. 

 
На захтев Института за физику бр. 02-1030/12 од  10.11.2016. године, а на 

основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета, једногласно је 
донело следећу 
  

О д л у к у 
 

X-4. Покреће се поступак за избор Кристине Исаковић, мастер физичара у 
истраживачко звање истраживач-приправник за научну област  Физика.   
 

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

 
1. др Виолета Петровић (председник комисије), доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Атомска, молекулска 
и оптичка физика;  

2. др Татјана Миладиновић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област: Атомска, молекулска и оптичка 
физика,  

3. др Братислав Маринковић, научни саветник Института за физику у Земуну, ужа 
научна област: Атомска, молекулска, хемијска и оптичка физика. 



XI 
 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне 
комисије Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 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 извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана 
за наставу Факултета бр. 25/53 од 14.11.2016. године, Наставно- научно веће Факултета 
је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом : „Еколошка 
специјализација и генетичка диференцијација врста рода  Ceutorhynchus 
(Curculionidae) према биљкама хранитељкама фамилије Brassicaceae“  кандидата  
Светлане Степановић 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 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 
 

XII 
 

На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-1030/22 од 
14.11.2016. године у саставу: др Бранка Огњановић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област Физиологија 
животиња и човека и молекуларна биологија; др Весна Полексић, редовни професор 
Пољопривредног факултета Универзитета у Београду; ужа научна област Примењена 
зоологија и рибарство (председник комисије); др Биљана Дојчиновић, виши научни 
сарадник Института за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду; 
ужа научна област Хемија животне средине, као и сагласности Института за биологију 
и екологију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XII-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом „Просторни мониторинг тешких метала копнених вода Србије на основу 
биоакумулације у рибама“, кандидата Александре Милошковић. 

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 
ниверзитету у Крагујевцу. 

На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-1030/8 од 
09.11.2016. године у саставу: др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 
хемија (председник комисије); др Биљана Петровић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 
хемија; др Зоран Шапоњић, научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“  у 
Београду,  ужа научна област Наноматеријали, као и сагласности Института за хемију, 
Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XII-2. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом „Испитивање примене неорганских супстрата на бази нанокристала 
TiO2 за детекцију и квантификацију малих молекула SALDI TOF масеном 
спектрометријом“, кандидата Иве Поповић. 

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. 
 

XIII 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-1030/21 од 14. 
11.2016. године и  члана 48 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета је  
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

XIII-1. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 
писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под 
називом „Алелопатски потенцијал изабраних инвазивних врста биљака из 
различитих екосистема Србије“ и испуњености услова кандидата Филипа Грбовића и 



предложеног ментора,  за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 
следећем саставу: 

 
1. др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 
систематика биљака (предложени ментор); 

2. др Гордана Гајић (председник комисије), научни сарадник Института „Синиша 
Станковић“ Универзитета у Београду, научна област: Екологија биљака; 

3. др Милан Станковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 
биљака. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

XIV 
 

На основу дописа Института за физику бр. 02-1030/23 од 14.11.2014. године, 
Института за хемију бр. 03-1030/1 од 09.11.2015. године, Института за биологију и 
екологију бр. 04-1030/19  од 14.11.2016. године и Института за математику и 
информатику бр. 05-1030/16  и 05-1030/17 од 10.11.2016. године, а на основу Допуне 
стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија у оквиру 
образовно-научног, односно образовно-уметничког поља – Природно математичке 
науке , Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

XIV-1. Одређујe се листа наставника и истраживача који испуњавају услове за 
менторе на докторским академским студијама на Природно-математичком факултету 
Универзитета у Крагујевцу за школску 2016/17. годину и то: 

 
у Институту за физику, на докторским академским студијама физике: 
 
1. др Драгослав Никезић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
2. др Иван Живић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
3. др Светислав Савовић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
4. др Мирољуб Дугић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
5. др Владимир Ристић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
6. др Драгица Кнежевић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
7. др Милан Ковачевић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
8. др Владимир Цвјетковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
9. др Драгана Крстић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
10. др Виолета Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
11. др Ненад Стевановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
12. др Мирко Радуловић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
13. др Саша Симић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
14.  др Биљана Миленковић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 
15. др Татјана Миладиновић, научни сарадник, 
16. др Владимир Марковић, научни сарадник, 
17. др Небојша Даниловић, научни сарадник, 
18. Др Страхиња Лукић, научни саветник Института за нуклеарне науке 

„Винча“. 



 
у Институту за за биологију и екологију, на докторским академским студијама 

биологије: 
 
1.  др Андраш Штајн, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  
2. др Бранислав Ранковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  
3. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
4. др Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  
5. др Владица Симић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
6. др Бранка Огњановић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,   
7. др Снежана Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  
8. др Александар Остојић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  
9. др Марина Топузовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  
10. др Снежана Симић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  
11. др Невена Ђукић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  
12. др Мирјана Стојановић-Петровић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
13. др Светлана Милошевић-Златановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  
14. др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  
15. др Радмила Глишић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  
16. др Снежана Пешић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  
17. др Дарко Грујичић, доцент, ПМФ-а у Крагујевцу  
18. др Милан Станковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  
19. др Олгица Стефановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  
20. др Маријана Косанић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  
21. др Ана Митровски-Богдановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  
22. др Ивана Радојевић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу,  
23. др Ана Петровић, доцент и научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу,  
24. др Тања Тракић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 
25. др Милена Милутиновић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 
26. др Марко Живановић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 
27. др Горица Ђелић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
28. др Биљана Бојовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
29. др Виолета Јаковљевић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, доцент 

Универзитета «Унион-Никола Тесла» у Београду, 
30. др  Јелка Црнобрња Исаиловић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Нишу,  
31. др Ивана Магуире, ванредни професор Департмана за зоологију, 

Природословни факултет, Свеучилиште у Загребу, 
32. др Момир Пауновић, научни саветник Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“ у Београду, 
33. др Зора Стевановић-Дајић, редовни професор Пољопривредног факултета у 

Земуну, Универзитет у Београду,  
34. Др Саша Марић, ванредни професор Биолкошког факултета Универзитета у 

Београду, 
35. Др Владимир Јуришић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу 
 

у Институту за хемију, на докторским академским студијама хемије: 
 

1. др Иван Гутман – професор  емеритус, 



2. др Срећко Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
3. др Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
4. др Живадин Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
5. др Зорица Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
6. др Светлана Марковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
7. др Зорица Петровић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
8. др Зоран Матовић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
9. др Биљана Петровић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
10. др Снежана Рајковић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
11. др Зорка Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
12. др Милан Јоксовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
13. др Борис Фуртула, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
14. др Зоран Ратковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
15. др Ненад Вуковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
16. др Славко Раденковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
17. др Милан Младеновић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
18. др Верица Јевтић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
19. др Љубинка Јоксовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
20. др Јелена Ђурђевић-Николић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
21. др Јована Богојески, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
22. др Владимир Михаиловић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу. 
23. др Иван Дамљановић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 
24. др Марија Живковић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу  
25. др Владимир Петровић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 
26. др Биљана Глишић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 
27. др Виолета Марковић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 
28. др Снежана Јовановић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 
29. др Ана Рилак Симовић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 
30. др Ненад Јанковић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 
31. др Зоран Симић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 
32. др Биљана Шмит, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 
33. др Дарко Ашанин, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 
34. др Андрија Ћирић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу. 

 
- у Институту за математику и информатику 

 
на докторским академским студијама  математике: 

 
1. др Сузана Алексић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
2. др Татјана Алексић Ламперт, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
3. др Дејан Бојовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
4. др Бојана Боровићанин, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
5. др Слађана Димитријевић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
6. др Мирко Леповић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
7. др Емилија Нешовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
8. др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
9. др Љиљана Павловић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
10. др Бранислав Поповић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
11. др Марија Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
12. др Татјана Томовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 



13. др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета у Београду ПМФ-а 
у Крагујевцу, 

14. др Јозеф Кратица, научни саветник Математичког института САНУ у 
Београду, 

15. др Градимир Миловановић, редовни члан САНУ, 
16. др Игор Миловановић, редовни професор Електронског факултета у Нишу, 
17. др Миодраг Рашковић, научни саветник Математичког института САНУ у 

Београду, 
18. др Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског факултета у Београду, 
19. др Мирослав Ћирић, редовни професор ПМФ-а у Нишу, 
20. др Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета у 

Београду. 
 

на докторским академским студијама рачунарских наука: 
 
1. др Милош Ивановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
2. др Ненад Стефановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
3. др Бобан Стојановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
4. др Владимир Цвјетковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
5. др Вишња Симић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу. 

 
XV 

У оквиру ове тачке повела се шира дискусија у којој су учествовали: проф. др 
Љиљана Павловић, проф. др Снежана Симић, проф. др Милан Ковачевић, проф. др 
Иван Живић, доц. др Светлана Милошевић-Златановић, проф. др Светлана Марковић, 
доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Драгица Кнежевић, 
проф. др Марија Станић и проф. др Бранислав Ранковић. Након ове дискусије, а на 
основу дописа Института за биологију и екологију бр. 04-1030/18 од 14.11.2016. 
године,  Наставно- научно веће Факултета је са 17 гласова „ЗА“, 4 гласа „ПРОТИВ“ и 3 
„УЗДРЖАНА“ гласа донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XV-1. Прихвата се иницијатива за измену Правилника о условима за избор 

наставника  Природно -математичког факултета у Крагујевцу, у делу Интерног 
правилника за избор у наставничка  звања у Институту за биологију и екологију и то:  

Мења се дефинисање услова за избор професора (страна 13, тачка 2 и страна 23, 
тачка 2): „Кандидат мора бити први/кореспондентни аутор на најмање два рада са СЦИ 
листе“, тако да гласи: „Кандидат мора бити први или кореспондентни или последњи 
аутор на најмање два рада са СЦИ листе“. 

Саставни део ове одлуке је Правилник из става 1, као и предложена измена. 
Ову одлуку доставити Декану Факултета на даљи поступак. 
 

XVI 
  

У оквиру ове тачке поведена је краћа дискусија у којој је учествовао: проф. др 
Владимир Ристић. Након ове дискусије, а на основу иницијативе Универзитета у 
Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета  после краће дискусије није донело 
одлуку о давању сагласности за промену назива Универзитета у Крагујевцу у назив: 
Универзитет централне Србије. 



Одлука није донета јер је за промену назива било  6 гласова „ЗА“, 6 
„УЗДРЖАНИХ“, док је 15 гласова било „ПРОТИВ“. 

 
XVII 

 
На основу дописа Колегијума Природно-математичког факултета бр. 01-1030/24 

од 15.11.2016. године, а на основу члана 156  Статута Факултета Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XVII-1. Предлаже се за члана Суда части Универзитета у Крагујевцу у 
наредном мандатном периоду из редова запослених на Природно-математичком 
факултету др Милан Младеновић, доцент у Институту за хемију Факултета.  
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

XVIII 
 

На основу захтева бр. 03-1030/2  од 09.11.2016. године, а  на  основу   члана   
156 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу  

 

О д л у к у 
 
XVIII-1. Даје се сагласност Јелени Петронијевић за учешће на међународној 

конференцији „24th Young Research Fellow Meeting“, која се одржава у Паризу 
(Француска) у периоду од 8. до 10. фебруара 2017. године. 

Ова одлука је један од неопходних докумената Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије за суфинансирање учешћа истраживача на 
научним скуповима у иностранству. 
 

XIX 
У оквиру ове тачке поведена је шира дискусија у којој су учествовали: проф. др 

Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Светлана Марковић, проф. 
др Иван Живић, проф. др Бобан Стојановић и проф. др Милош Ђуран. Продекан за 
наставу проф. др Марина Топузовић обавестила је чланове Наставно-научног већа о 
будућим одржавањима седница Наставно-научног већа тј. до краја године и то: 30.11., 
14.12. и 28.12. 2016. године. Такође је и истакла да сви редовни професори треба да 
доставе у електронској форми Извештаје за изборе у звања до краја децембра 2016. 
године. 

 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 43 минута.  

 
 
 
 

З А П И С Н И Ч А Р 
 
 

Далиборка  Јовановић, економиста 

ДЕКАН 
 
 

Проф. др Срећко Трифуновић 
 


