
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
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К р а г у ј е в а ц 
 
 
 

З А П И С Н И К 
 

са  XXXX  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког   факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 01.10.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовала су  29 члана већа и то:  проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-
Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић,  проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. 
др Милош Ивановић, проф. др Милан Јоксовић, проф.др Драгица Кнежевић, мр Владимир 
Марковић, проф.др Светлана Марковић, 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 Поповић,  проф. 
др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др 
Снежана Станић, Драгана Стевановић, проф.др Слободан Сукдолак, проф. др Бобан 
Стојановић, проф. др Снежана Симић, 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 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. Верификација мандата члана Наставно-научног већа. 
2. Усвајање записника са претходне седнице. 
3. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у Институту 
за биологију и екологију. 

4. Покретање поступaка за избор наставника у звање дoцeнт у Институту за 
математику и информатику.  

5. Утврђивање предлога одлуке за избор у научно звање научни сарадник у 
Институту за хемију.  

6. Разматрање извештаја комисијa за избор сарадника у научно звање научни 
сарадник у Институту за биологију и екологију.   

7. Покретање поступака за избор у научно звање научни сарадник у Институту за  
биологију и екологију и Институту за физику. 

8. Доношење одлука о избору сарадника у звање асистент у Институту за математику 
и информатику.  



9. Разматрање извештаја комисијe за избор сарадника у звање истраживач сарадник у 
Институту за биологију и екологију. 

10. Доношење одлуке о избору истраживача приправника у Институту за математику 
и информатику. 

11. Утврђивање одлука о прихватању извештаја комисија за оцену  урађених 
докторских дисертација.  

12. Разматрање захтева у вези организације наставе у Институту за биологију и 
екологију. 

13. Утврђивање предлога o условима уписа на студијa на трећу и четврту  годину  
студија на свим студијским програмима.. 

14. Oдрeђивање чланова комисије за нострификацију стране високошколске исправе. 
15. Промена члана комисије за контролу квалитета. 
16. Разматрање захтева упућених ННВ-у. 
17. Разно. 

 
 

I 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-890/9 од 
26.09.2014.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
I-1. Верификује се мандат новоизабраног члана Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, проф.др Снежане Симић, ванредног професора у Институту за 
биологију и екологију. 

Верификацијом мандата проф.др Снежана Симић је постала пуноправни  члан већа 
на текућој седници. 

Утврђује се да је на основу члана 155 став 6 Статута Факултета  проф. др Јелици 
Стојановић, ванредном професору  у Институту за биологију и екологију престао мандат 
члана Наставно-научног већа закључно са 30.09.2014. године, због одласка у старосну 
пензију. 
 
 

II 
 

Записник     под   бројем  850   са   XXXIX седнице   Наставно-научног већа,  у    
текућем мандатном периоду, одржане дана 17.09.2014. године, једногласно је усвојен. 
 

III 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-890/7 од 26.09.2014. године, а 
на основу члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 Статута 
Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећe 

 
 



 
О д л у к е 

III-1. Предлаже се декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  о  
објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу 
научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за 
биологију и екологију. 

III-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор, за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и 
екологију Факултета, у следећем саставу: 

 
1. др Драгана Рајковић, редовни професор Пољопривредног факултета 
Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Зоологија; 

1. Др Иво Караман, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Зоологија; 

2. Др Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине;  

3. др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 
 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-890/3 од 25.09.2014. 
године, а на основу члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 
Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећe 

 
О д л у к е 

 

IV-1. Предлаже се декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  о  
објављивању конкурса за избор једног наставника у звање дoцeнт за ужу научну област  
Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику. 

IV-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног наставника у звање дoцeнт, за ужу научну област Математичка 
анализа са применама Институту за математику и информатику Факултета, у следећем 
саставу: 

 
1. др Миодраг Спалевић, редовни професор Maшинског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Maтематика и рачунарство; 

2. др Дејан Бојовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 
применама; 



3. др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 
применама. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-890/4 од 25.09.2014. 
године, а на основу члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 
Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећe 

 
О д л у к е 

 

IV-3. Предлаже се декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  о  
објављивању конкурса за избор једног наставника у звање дoцeнт за ужу научну област у 
Алгебра и логика у Институту за математику и информатику. 

IV-4. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног наставника у звање дoцeнт, за ужу научну област Алгебра и 
логика у Институту за математику и информатику Факултета, у следећем саставу: 

 
1. др Mирослав Петровић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, 
ужа научна област: Maтематика; 

2. др Мирко Леповић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика 

3. др Бојана Боровићанин, дoцeнт Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика.       

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
V 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Зорица Д. Петровић, редовни професор Природно–
математичког факултета Универзитета  у  Крагујевцу,  ужа научна област Органска 
хемија; др Милан Јоксовић, ванредни професор Природно–математичког факултета 
Универзитета  у  Крагујевцу,  ужа научна област Органска хемија; др Зоран Марковић, 
ванредни професор Државног универзитета у Новом Пазару,  ужа научна област Органска 
хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за 
наставу и научни рад бр.29/33  од 29. 09. 2014. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

Одлуку 
 

V-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Душица Симијоновић изабере у  звање  
научни сарадник, за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, на пет 
година. 



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

 
 

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. 04-890/12 од 26.09.2014. године у саставу: др 
Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др 
Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине; др Момир Пауновић, виши научни сарадник Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић, научна област Биологија, ужа научна област  
Хидроекологија, 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 др Ане Петровић у научно звање  научни сарадник за 
научну област Биологија и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са 
циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 
 
 

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. 04-890/11 од 26.09.2014. године у саставу: др 
Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа 
научна област Биохемија; др Јелица Стојановић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија, 
председник комисије; др Недељко Манојловић, ванредни професор Факултета 
Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Фармацеутска 
анализа; др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија, као и сагласности 
Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следећу 

О д л у к у 
 

VI-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор др Виолете Јаковљевић у научно звање  научни 
сарадник за научну област Биологија и доставља техничко-информатичкој служби 
Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 



 
 

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. 04-890/13 од 26.09.2014. године у саставу: др 
Снежана Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Генетика и еволуција – председник комисије; др Мирјана 
Михаиловић, научни саветник Институтa за биолошка истраживања ''Синиша Станковић'' 
Универзитетa у  Београду, ужа научна област Молекуларна биологија, др Милан 
Младеновић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Биохемија, као и сагласности Института за биологију и екологију, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VI-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор др Сање Матић у научно звање  научни 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 биологију и екологију бр. 04-890/8 од 26.09.2014. 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 др Тање Тракић 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 Тање Тракић у звање 
из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

2. др Мирјана Петровић Стојановић, доцент  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине; 

3. др Снежана Пешић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне 
средине; 

4. др Драгана Рајковић, редовни професор Пољопривредног факултета 
Универзитета у Новом Саду,  ужа научна област: Зоологија. 

 
 
 
 



На захтев Института за физику бр. 02-890/1 од 24.09.2014. године, а на основу 
члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 

О д л у к у 
 

VII-2. Покреће се поступак за избор др Татјане Миладиновић у научно звање 
научни сарадник у Институту за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, 
за научну област Физика. 
 

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

 
1. Др Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 
физика; 

2. Др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Физика атома и молекула; 

3. Др Виолета Петровић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика.  

 
 

    VIII 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Мирослав Петровић, редовни професор Државног 
универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Математика; др Љиљана Павловић, 
ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Математичка анализа са применама;  др Марија Станић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Математичка анализа са применама, као и извештаја руководиоца техничко-информативне 
службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/29 од 29.09.2014. године, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VIII-1. Милица Миливојевић, мастер математичар, бира се у звање асистент за 

ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 
информатику Факултета на три године 

 
 

 
 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Мирослав Петровић, редовни професор Државног 
универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Математика; др Љиљана Павловић, 
ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Математичка анализа са применама;  др Марија Станић, ванредни професор 



Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Математичка анализа са применама, као и извештаја руководиоца техничко-информативне 
службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/31 од 29.09.2014.. године, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VIII-2. Невена Петровић, дипломирани математичар-информатичар, бира се у 

звање асистент за ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту 
за математику и информатику Факултета на три године. 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Мирослав Петровић, редовни професор Државног 
универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Математика; др Љиљана Павловић, 
ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Математичка анализа са применама;  др Марија Станић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Математичка анализа са применама, као и извештаја руководиоца техничко-информативне 
службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/32 од 29.09.2014.. године, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
 

VIII-3. Богдан Пирковић, мастер математичар, бира се у звање асистент за ужу 
научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 
информатику Факултета на три године. 

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

математичког факултета у саставу: др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Геометрија; др Емилија Нешовић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Геометрија; др Мирослава Антић, доцент 
Математичког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Геометрија,, као и 
извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни 
рад бр.29/30  од 29.09.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следеће 

О д л у к у 
 

VIII-4. Милица Грбовић, дипломирани математичар-информатичар, бира се у 
звање асистент за ужу научну област Геометрија у Институту за математику и 
информатику Факултета на три године. 
 



 
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. 04-890/14 од 26.09.2014. године у саставу: др 
Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област  Физиологија животиња; др Снежана Марковић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; др Милица Пешић, виши 
научни сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ 
Универзитета у Београду, научна област Биологија, ужа научна област:  Молекуларна 
неуробиологија и Молекуларна онкологија, као и сагласности Института за биологију и 
екологију, 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 Милене Ћурчић, истраживача сарадника 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. 

 
 

X 
 

. На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног 
универзитета у Новом Пазару, ужа научна област:Математика; др Љиљана Павловић, 
ванредни професор професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама;  др Слађана 
Димитријевић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Математичка анализа са применама, као и извештаја руководиоца 
техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад, бр. 29/34 од 
29.09.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
 
 

О д л у к у 
 

X-1.  Славица Стаменковић, дипломирани математичар-информатичар, бира се у 
звање  истраживач-приправник, за научну област Математика, на три године. 

 
 
 
 

 
 



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 
Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу (ментор),  ужа научна област:  Неорганска хемија; др Живадин Д. Бугарчић, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 
(председник комисије),  ужа научна област Неорганска хемија; др Душанка Ј. Радановић, 
научни саветник ИХТМ-а Универзитета у Београду, ужа научна област Неорганска 
хемија; др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Неорганска хемија,  као и дописа 
Универзитета бр.01-15/150 од 01.10.2014. 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 „Синтеза и карактеризација 
неких метал(II)  и метал(III)   комплекса са диаминополикарбоксилатним лигандима“, 
кандидата Иване М. Станојевић, 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 7 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности.    
 

 
 
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 
Ђурђица Такачи, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Новом Саду, ужа научна област Анализа и вероватноћа; др Бранислав Поповић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Методика, историја и филозофија математике; др Марија Станић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Математичка анализа са применама, ментор; др Слађана Димитријевић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Математичка анализа са применама, као и дописа Универзитета бр.01-15/149 од 
01.10.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
 
 

О д л у к у 
 

XI-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Интерактивна мултимедија у 
настави математике“, кандидата мр Марине Миловановић, 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 7 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности.    

 
 

XII 
 У оквиру ове тачке повела се краћа дискусија у којој је учествовала: проф. др 
Марина Топузовић. Након ове дискусије а, на основу захтева продекана за наставу и 
научни рад бр.  01-890/5 од 26.09.2014. године, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XII-1. Одобрава се усаглашавање броја ЕСПБ  на дипломским академским 

студијама – мастер биологије (модул Биологија) по систему 3+2 и то тако да гласе:  
- за Изборни блок – 3ЕСПБ  и   
- за Б229 Студијски истраживачки рад – 7 ЕСПБ,   

при чему број часова активне наставе и укупан број од 120ЕСПБ на програму остаје 
непромењен, штo je у сагласности са правилима акрeдитације у области малих измена. 
 
 

XIII 
 У оквиру ове тачке поведена је нешто шира дискусија у којој су учествовали: проф. 
др Драгослав Никезић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Бранислав Поповић, проф. 
др Срећко Трифуновић и проф. др Слободан Сукдолак. Након ове дискусије, а на основу 
захтева Колегијума Факултета бр. 01-890/19 од 29.09.2013.године, Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 

  
О д л у к у 

 
XIII-1. Одобрава се студентима Природно-математичког факултета на свим 

студијским програмима упис у трећу годину основних академских студија у својству 
буџетских студената уколико стекну  најмање 96 ЕСПБ,  а упис у четврту годину студија у 
својству буџетских студената уколико стекну најмање 144 ЕСПБ.  

XIII-2. Одобрава се  студентима Природно-математичког факултета на свим 
студијским програмима основних академских студија упис у трећу годину студија у 
својству самофинансирајућих студената уколико стекну  најмање 74 ЕСПБ, а упис    
 у четврту годину студија у својству самофинансирајућих студената уколико стекну  
најмање 111 ЕСПБ.  
 
 

XIV 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-890/10 од 26.09.2014. 
године, а поводом дописа Универзитета у Крагујевцу бр. III-01-774/3, Наставно- научно 
веће Факултета једногласно је донело следећу 



 
О д л у к у 

 

XIV-1. Одређује се комисија за писање извештаја о могућности признавања стране 
високошколске исправе ради наставка школовања кандидата Маје (Васко) Шоћ у следећем 
саставу: 

 
1. др Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине; 

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

3. др Мирјана Петровић Стојановић, доцент професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине. 

 
 
 

XV 
 

На основу захтева Студентског парламента бр. 01-890/16 од 29.09.2014. године и 
Комисије за спровођење квалитета Факултета бр.04-890/15 од 29.09.2014. године, 
Наставно- научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XV-1. Бира се за члана Комисије за контролу квалитета Факултета Ђорђе 

Филиповић, студент  друге године основних академских студија Екологије.  
Утврђује се да је Јовану Марјановићу престао мандат члана Комисије из става 1 ове 

одлуке због престанка статуса студента даном дипломирања. 
 

XVI 
 

На основу захтева  др Виолете Петровић, доцента, и сагласности Института за физику бр. 
02-890/2 од 24.09.2014. годинe, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 

 
О д л у к у 

 
XVI-1. Одобрава се др Виолети Петровић, доценту,  ангажовање у допунском радном 

односу до  30%  пуног радног времена  на извођењу наставе  на Високој техничкој  школи  
струковних студија Универзитета у Крагујевцу у школској 2014/2015 години.  

 
 
На основу захтева  Електротехничког факултета Универзитета у Београду, бр. 01-890/17 

од 29.09.2014. годинe, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 



О д л у к у 
 

XVI-2. Одобрава се др Мирољубу Дугићу, редовном професору,   ангажовање у 
допунском радном односу до  30%  пуног радног времена  на извођењу наставе  на докторским 
академски студијама на Електротехничком факултету Универзитета у Београду у школској 
2014/2015 години.  
 

 
 

На основу захтева  Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 
01-890/20 од 30.09.2014. годинe, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 

О д л у к у 
 

XVI-3. Одобрава се доле наведеним наставницима и сарадницима   ангажовање у 
допунском радном односу до  30%  пуног радног времена  на извођењу наставе на Факултету 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу у школској 2014/2015. години, и то: 

  
1. др Мирјани Лазић, доценту, за предмете Математика 1 и Математика 2 
2. др Мирјани Павловић, доценту,  за предмете Математика 2 и Математика 3 
3. др Марији Станић, ванредном професору, за предмете Математика 2 и Математика 

3 
4. др Татјани Алексић, доценту за предмете Математика 1 и Математика 2 
5. др Татјани Томовић, доценту, за предмете Математика 1 и Математика 2 
6. Ненаду Стојановићу, асистенту, за предмете Математика 1 и Математика 2. 

 
 

XVII 
 

 У оквиру ове тачке проф. др Бранислав Поповић обавестио је чланове Наставно-
научног већа да је стигао допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја а, у 
вези са просторијама на Природно-математичком факултету, а које користи Виша школа 
струковних студија. 

 
 

Седница Наставно-научног већа  закључена је  у 12  часова  и 31  минут. 
. 

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

 
 


