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29. 01. 2014. године 
К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

са   XXVII  седнице     Наставно-научног  већа  Природно-математичког  факултета   
у  текућем мандатном периоду, одржане дана 29.01.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 24 чланова већа и то: проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана 
Вукићевић-Ђорђевић, др Ненад Вуковић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Милош 
Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др Милан Јоксовић, проф.др Драгица Кнежевић, доц. 
др Драгана Крстић,  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 Бранислав Ранковић, проф.др 
Снежана Станић, проф.др Слободан Сукдолак, проф. др Јелица 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: проректор Универзитета у Крагујевцу проф. др Живадин 
Бугарчић,  управник института за биологију и екологију проф. др Снежана Симић, 
управник Института за хемију проф. др Зоран Матовић, 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. Разматрање предлога за измену Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 

3. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у Институту 
за математику и информатику. 

4. Утврђивање предлога одлука о избору наставника у звање доцент у Институту за 
хемију. 

5. Разматрање извештаја комисија за избор наставника у звање доцент у Институту за 
биологију и екологију.    

6. Утврђивање предлога одлуке за избор у научно звање научни сарадник у 
Институту  за физику. 

7. Доношење одлуке о избору асистента са 60% пуног радног времена у Институту за 
математику и информатику. 



8. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистента у Институту за 
биологију и екологију.  

9. Доношење одлуке о избору сарадника у истраживачко звање истраживач сарадник 
у Институту за хемију. 

10. Разматрање извештаја комисије о избору истраживача-сарадника у Институту за 
хемију. 

11. Покретање поступка за избор сарадника у истраживачко звање истраживач-
сарадник у Институту  за биологију и екологију. 

12. Доношење одлуке о избору сарадника у истраживачко звање истраживач 
приправник у Институту за биологију и екологију и Институту за хемију.  

13. Доношење одлуке о избору два сарадника у настави са 30% пуног радног времена у 
Институту за математику и информатику. 

14. Одређивање чланова комисија за оцену и одбрану докторских дисертација у 
Институту за хемију. 

15. Одређивање рецензената за верификацију техничког решења. 
16. Разматрање рецензија рукописа. 
17. Организација наставе у Институту за биологију и екологију за школску 2013/14. 
годину. 

18. Захтеви. 
19. Разно. 

 
 

I 
 

Записник     под   бројем  40   са   XXVI седнице   Наставно-научног већа,  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 15.01.2013. године, једногласно је усвојен. 
 
 

        II 
 У оквиру ове тачке повела се шира дискусија у којој су учествовали: проф. др 
Живадин Бугарчић, доц. Др Милан Јоксовић, проф. др Растко Вукићевић, проф. др 
Светлана Марковић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Љиљана Павловић, проф. др 
Срећко Трифуновић, проф. др Драгица Кнежевић, проф. др Снежана Симић, проф. др 
Зорица Петровић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Слободан Сукдолак, проф. др Зоран 
Матовић и проф. др Драгослав Никезић. Након ове дискусије, а на основу захтева 
Колегијума Факултета бр.01-100/14   од 29.01.2014. године, формираног на бази захтева 
свих Института Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 
 

О д л у к у 
 

II-1.  Усваја се предлог измена Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 

 
 Саставни део ове Одлуке су Измене из става 1 и налазе се у прилогу. 
  



 Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 

III 
У оквиру ове тачке поведена је нешто краћа дискусија у којој су учествовали: проф. 

др Светлана Марковић, проф. др Растко Вукићевић и проф. др Владимир Ристић. Након 
ове дискусије, а На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-100/5 
од 23.01.0214. године, Наставно- научно веће је једногласно 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 ванредни професор за ужу 
научну област Програмирање. 

III-2. Утврђује  се  предлог комисије  за  припрему  Извештаја  по  расписаном 
конкурсу за избор једног наставника у зване ванредни професор за ужу научну област 
Програмирање у следећем саставу:   
 

1. др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом 
Пазару, ужа научна област: Математика 

2. др Ненад Филиповић, редовни професор Факултета инжењерских наука 
Универзитата у Крагујевцу, ужа научна област: Примењена механика, 
Примењена информатика и Рачунарско инжењерство; 

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

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

 
Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак 
 
 

IV 
 

На основу члана  93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета, у саставу: др Неда Мимица-Ђукић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област 
Биохемија; др Слободан Сукдолак, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др Михаило Спасић, редовни 
професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Биохемија; 
др Данијела Костић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у Нишу, ужа научна област Органска хемија са биохемијом; др Марина Митровић, доцент 
Факултета медицинских наука Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област Биохемија, 
као и дописа Универзитета бр.01-15/8 од 27.01.2014. године, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 



О д л у к у 
 

IV-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Милан Младеновић, асистент, изабере у  
звање доцент за ужу научну област  Биохемија у Институту за хемију, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 
надлежном Стручном већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 
 
 

На основу члана  93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Мирјана Сегединац, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област 
Методика наставе хемије;  др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 
хемија; др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија, као и дописа 
Универзитета бр.01-15/23 од 29.01.2014. године, Наставно-научно веће је једногласно 
донело следећу 

О д л у к у 
 

 IV-2. Утврђује се предлог одлуке да се др Миорад Васојевић, доцент, изабере  у 
звање доцент за ужу научну област  Настава хемије у Институту за хемију, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 
надлежном Стручном већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

V 
 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-математичког факултета  
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Алгологија, микологија и лихенологија; 
др Јелена Вукојевић, редовни професор Биолошког факултета  Универзитета у Београду, 
ужа научна област: Алгологија, микологија и лихенологија; др Снежана Симић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област:Екологија, биогеографија и заштита животне средине, као и сагласности Института 
за биологију и екологију бр. 04-100/8 од 28.01.2014.године, а по конкурсу расписаном дана 
20.11.2013. године у листу "Послови", Наставно-научно веће 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 др Маријане Косанић, асистента у звање доцент за 
ужу научну област Алгологија и микологија у Институту за биологију и екологију 



Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у 
циљу објављивања на универзитетском сајту. 

 
 

 
 
На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија; др Јелена  Кнежевић-
Вукчевић, редовни професор Биолошког факултета  Универзитета у Београду, ужа научна 
област Биологија микроорганизама; др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, 
систематика и  филогенија биљака, као и сагласности Института за биологију и екологију 
бр. 04-100/7 од 28.01.2014.године, а по конкурсу расписаном дана 20.11.2013. године у 
листу "Послови", Наставно-научно веће 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 др Олгице Стефановић, асистента у звање доцент за 
ужу научну област Микробиологија у Институту за биологију и екологију Факултета и 
ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 
објављивања на универзитетском сајту. 
 

VI  
 
 

На основу члана 156 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу:  др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона 
физика; др Оливера Цирај Бјелац, ванредни професор Електротехничког факултета 
Универзитета у Београду, виши научни сарадник Института за нуклеарне науке „Винча“, 
ужа научна област Нуклеарна техника; др Драгана Крстић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона 
физика,  као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за 
наставу и научни рад бр. 29/5 од 20.01.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
V-1.  Утврђује  се предлог одлуке да се  др Биљана Миленковић,  истраживач- 

сарадник, изабере у научно  звање научни сарадник, за научну област Физика у 
Институту за физику, на пет година. 



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

 
 

VII 
 

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 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 извештаја 
руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр.29/8 
од 20.01.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 
 
VII-1 . Срђан Николић, сарадник у настави,  бира се у  звање асистент, са 60% 

пуног радног времена,  у Институтуту за математику и информатику  за  ужу  научну 
област Програмирање, на три године. 

 
 

VIII 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-100/9 од 28.01.0214. 
године, Наставно- научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-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  
Зоологија у Институту за биологију и екологију. 

VIII-1. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор  
једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Зоологија у следећем саставу: 
 

1. др Светлана Милошевић-Златановић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:Зоологија 

2. др Предраг Симоновић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у 
Београду; ужа научна област Морфологија, систематика и филогенија животиња 

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

 
 



IX 
 
На основу члана 99 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Растко Вукићевић, редовни професор Природно-
математичког  факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; 
др Зоран Ратковић, доцент Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ужа научна 
област Органска хемија; др Нико Радуловић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета у Нишу, ужа научна област Органска хемија, као и извештаја руководиоца 
техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/4 од 
20.01.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 
 

 
О д л у к у 

 
IX-1.  Јована Мушкиња, истраживач-сарадник, бира се у истраживачко звање 

истраживач-сарадник  за научну област Хемија у Институту за хемију, на три године. 
 

 

X 
 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског колегијума 
бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у саставу: др Живадин Бугарчић, редовни професор Природно–математичког 
факултета Универзитета  у  Крагујевцу,  ужа научна област Неорганска хемија; др Милош 
И. Ђуран, редовни професор Природно–математичког факултета Универзитета  у  
Крагујевцу,  ужа научна област Неорганска хемија; др Биљана Петровић, ванредни 
професор, Природно–математичког факултета Универзитета  у  Крагујевцу,  ужа научна 
област Неорганска хемија; др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у Новом 
Пазару, ужа научна област Хемија, као и сагласности Института за хемију бр. 03-100/1  од 
23.01.2014. године, Наставно- научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

 X-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета  
у Крагујевцу са предлогом за избор др Снежане  Јовановић, истраживача-сарадника, у 
звање истраживача-сарадника за научну област  Хемија и ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту 
Факултета. 
 
 

XI 
 
На основу захтева Института за биологију и екологију бр.04-100/10   од 28.01.2014. 

године Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 



О д л у к у 
  
XI-1. Покреће се поступак за избор Сање Матић, истраживача-сарадника,  у 

истраживачко звање истраживач-сарадник у  Институту  за биологију  и   екологију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 
 

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

 
1. др Снежана Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и еволуција; 

2. др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија; 

3. др Мирјана Михаиловић, научни саветник Институтa за биолошка 
истраживања ''Синиша Станковић'' Универзитетa у  Београду  
ужа научна област: Молекуларна биологија. 
 

 
XII  

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

математичког факултета у саставу: др Светлана Милошевић-Златановић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Зоологија; др Предраг Симоновић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета 
у Београду; ужа научна област Морфологија, систематика и филогенија животиња; др 
Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија изаштита 
животне средине; др Снежана Пешић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине, као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 
продекана за наставу и научни рад бр. 29/3 од 20.01.2014. године, Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XII-1.   Марија  Јовановић, мастер  биолог,  бира  се   у   истраживачко   звање  

истраживач-приправник  за научну област Биологија у Институту за биологију и 
екологију, на три године. 
 
 

 

 

 

На основу члана 99 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-



математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка 
хемија; др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка хемија; др Милица Цвијовић, редовни 
професор Агрономског факултета у Чачку, ужа научна област Хемија, као и извештаја 
руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/9 
од 20.01.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XII-2.  Невена Ивановић, мастер хемичар, бира се у истраживачко  звање 

истраживач-приправник  за научну област Хемија у Институту за хемију, на три године. 
 

 
 

XIII  
 
 

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 научна област Математика; др Милош Ивановић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Рачунарске комуникације; др Ненад Стефановић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Информациони системи, као и 
извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни 
рад бр. 29/7 од 20.01.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 

О д л у к у 
 
 XIII  -1.  Ђорђе Кречар,  студент  мастер  академских  студија информатике, бира 

се у  звање сарадника у настави са 30% пуног радног времена, за ужу научну област 
Информациони системи, на годину дана. 
 
 
 
 

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 научна област Математика; др Бобан Стојановић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Програмирање;  др Владимир Цвјетковић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Информатика у физици, као и извештаја 
руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/6 
од 20.01.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
 
 
 



О д л у к у 
 
 XIII-2 .  Михаило Обреновић,  студент  мастер  академских  студија информатике, 

бира се у  звање сарадника у настави са 30% пуног радног времена, за ужу научну област 
Информациони системи, на годину дана. 
 

 
 

XIV  
 

 На основу захтева Института за хемију бр. 03-100/2 од 23.01.2014. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
 
 

О д л у к у 
 

XIV-1. Бира се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом „ Синтеза, карактерисање и потенцијална антимикробна активност комплекса 
неких прелазних метала са лигандима едда-типа“, кандидата мр Драгослава Илића у 
следећем саставу: 

 
1. др Срећко Р. Трифуновић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија 
(ментор); 

2. др Тибор Ј. Сабо, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија; 

4. др Зоран Д. Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

5. др Миорад М. Васојевић, доцент  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Настава хемије. 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-100/3 од 23.01.2014. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XIV-2. Бира се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом „ Синтеза, карактерисање и потенцијална биолошка активност комплекса 
платина(IV) и паладијум(II) јона са дериватима етилендиамин-N,N´-ди-(S,S)-(2,2´-
дибензил)ацетато лиганда“, кандидата мр Дејане Димитријевић у следећем саставу: 

 
1. др Срећко Р. Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија (ментор); 



2. др Тибор Ј. Сабо, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Зоран Д. Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

4. др Гордана П. Радић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Хемија; 

5. др Марија Миловановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија и имунологија 

 
 

XV 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-100/13 од 28.01. 
2014. године,  Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XV-1. Одређује се комисија за рецензију техничког решења  под називом: „SeLaR-
информациони систем- база и анализа података“, аутора: др Иване Радојевић, научног 
сарадника,  др Душана Стефановића, ванредног професора, , др Љиљане Чомић, редовног 
професора, др Александра Остојића, ванредног професора, др Марине Топузовић, 
ванредног професора и  др Ненада Стефановића, доцента, у саставу: 
 

1. др Снежана Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Екологија, 

2. др Јасмина Шинжар Секулић, доцент Биолошког факултета у Београду, ужа научна 
област Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 

 
 

XVI 
 

На основу Извештаја рецензионе комисије у Институту за биологију и екологију у 
саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког 
факултета и Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Генетика и еволуција и др Андраш Штајн, редовни професор  Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу,ужа научна област Физиологија животиња,  као и 
сагласности Института за биологију и екологију бр. 04-100/11 од 28.01.2014. године,  
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

XVI-1 . Прихвата се Извештај рецензионе комисије Природно-математичког 
Факултета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис уџбеника под називом „Увод у 
биоетику“ аутора проф. др Снежане Станић и проф. др Драгослава Маринковића проследи 
у даљу процедуру ради штампања. 
  



 
 

На основу Извештаја рецензионе комисије у Институту за биологију и екологију у 
саставу: др Снежана Пешић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др 
Бела Блесић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Зоологија, као и сагласности Института за биологију и екологију бр. 04-
100/12 од 28.01.2014. године,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 

О д л у к у 
 

XVI-2 . Прихвата се Извештај рецензионе комисије Природно-математичког  
Факултета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис практикума под називом „Педофауна-
практикум са радном свеском“ аутора доц. др Мирјане Стојановић-Петровић  проследи у 
даљу процедуру ради штампања. 

 
  
 

XVII 
 

 На основу захтева Института за биологију и екологију ПМФ-а бр.04-100/16   од 
29.01.2014. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
 Одобрава се организовање наставе по семестрима на Институту за биологију и 
екологију за школску 2013/14. годину из доле наведених предмета на следећи начин: 

 
 

III ГОДИНА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ 
Предмети који су из летњег пребачени у зимски семестар (за школску 2013/14.г.)  

Обавезни предмет  

Сисари  др Светлана Милошевић-Златановић 
Изборни блок ИБ2    
      Макромицете др Бранислав Ранковић 
      Ентомологија др Бела Блесић 

 
Ll 

IV ГОДИНА  БИОЛОГИЈЕ 
Предмети који су из летњег пребачени у зимски семестар (за школску 2013/14.г.)  
Обавезни предмет  

Еволуциона  биологија   др Снежана Станић 
Изборни блок ИБ2    

      Макромицете др Бранислав Ранковић 
      Ентомологија др Бела Блесић 
Изборни блок ИБ4    



      Педагогија др Радмила Николић 
    Лековите, зачинске и јестиве биљке др Горица Ђелић 

 
’’  

 
IV ГОДИНА  БИОЛОГИЈЕ 

Предмети који се из зимског  пребацују у летњи семестар (за школску 2013/14.г.)  

Изборни блок ИБ5    
Методика наставе биологије 2 др Биљана Бојовић 
Развојна психологија др Војко Радомировић 
Биоетика др Снежана Станић, Др Радмила Глишић 
Основи биотехнологије др Љиљана Чомић, др Снежана Марковић 

Биологија и заштита ловне фауне др Светлана Милошевић-Златановић 
Изборни блок 6  

Биологија човека  др Снежана Марковић 
 
 
[[ 

IV ГОДИНА  ЕКОЛОГИЈЕ 
Предмети који су из летњег пребачени у зимски семестар (за школску 2013/14.г.)  
Обавезни предмет  

Еволуциона  биологија   др Снежана Станић 
`Изборни блок ИБ2    

      Макромицете др Бранисалав Ранковић 
      Ентомологија др Бела Блесић 
Изборни блок ИБ4    

      Педагогија др Радмила Николић 
    Лековите, зачинске и јестиве биљке др Горица Ђелић 

Предмети који се из зимског  пребацују у летњи семестар (за школску 2013/14.г.)  
Биологија и заштита ловне фауне др Светлана Милошевић-Златановић 
Екофизиологија биљака др Биљана Бојовић 
Историја и филозофија биологије др Андраш Штајн 
Физиологија понашања др Андраш Штајн 
Педофауна др Мирјана Стојановић-Петровић 
Норме у заштити животне средине др Зоран Матовић 
Биоетика др Снежана Станић/др Радмила Глишић 

 
 
 

I  ГОДИНА ДИПЛОМСКИХ (МАСТЕР) СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ 
Предмети који су из летњег пребачени у зимски семестар (за школску 2013/14.г.)  

Обавезни предмет  

Биогеографија др Снежана Пешић, др Милан Станковић 
I ГОДИНА ДИПЛОМСКИХ (МАСТЕР) СТУДИЈА ЕКОЛОГИЈЕ 



Обавезни предмет  

Биогеографија др Снежана Пешић, др Милан Станковић 
II  ГОДИНА ДИПЛОМСКИХ (МАСТЕР) СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ 

Предмети који су из зимског пребачени у летњи семестар (за школску 2013/14.г.)  

Изборни блок 6  
       Развојна психологија др Војко Радомировић 
       Фитохемија  др Невена Ђукић 
  

 
 
 

XVIII 
На основу захтева Факултета организационих наука Универзитета у Београду бр. 

01-100/6 од 27.01.2014.године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 
 

О д л у к у 
 

XVIII  -1. Даје се сагласност др Ненаду Стефановићу, доценту у Институту за 
математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за рад у 
допунском радном односу до 1/3 пуног радног времена на Факултету организационих 
наука Универзитета у Београду, на извођењу наставе из предмета Пословна интелигенција 
у електронском пословању ( са фондом од 1 часа недељно) и Моделирање пословних 
процеса у електронском пословању-одабрана поглавља (са фондом од 1 часа недељно) на 
докторским академским студијама , у школској  2014/15. години. 

 
      XIX 
 
У оквиру тачке разно Декан Факултета обавестио је чланове Наставно-научног већа 

о добијању финансијских средстава за научне пројекте као и да ће бити спроведена 
одговарајућа исплата новца 30.01.2014. године. 
 

 
 
 

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

 
 
 
 


