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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 280 

29. 5. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 29. 5. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 30 чланова већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Милица 

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

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

др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, др 

Владимир Марковић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Милан Младеновић, проф. 

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

др Зорица Петровић, проф. др Мирослава Петровиć-Торгашев,  проф. др Бранислав 

Поповић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић,  проф. др Владица 

Симић,  проф. др Марија Станић, проф.др Милан Станковић, проф. др Ненад 

Стевановић, проф. др Бобан 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: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник, и 

Далиборка Јовановић, економиста. 

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

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

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Покретање поступка за избор наставника у звање професор емеритус у Институту 

за физику. 

3. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање редовни професор у 

Институту за физику. 

4. Разматрање извештаја комисија за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за биологију и екологију и Институту за физику. 

5. Утврђивање предлога чланова комисије за избор наставника у звање ванредни 

професор у Институту за биологију и екологију. 

6. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у Институту 

за биологију и екологију. 

7. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 

8. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент са докторатом у 

Институту за биологију и екологију. 

9. Утврђивање предлога одлуке о избору научног сарадника у Институту за хемију. 

10. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију. 
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11. Разматрање извештаја о избору истраживача-сарадника у Институту за биологију 

и екологију. 

12. Разматрање извештаја Комисија за оцену и одбрану дoкторских дисертација у 

Институту за хемију. 

13. Разматрање извештаја Комисије за спровођење студентског вредновања 

квалитета студијских програма и педагошког рада наставника и сарадника. 

14. Разно. 

I 

Записник под бројем 260 са XII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 15. 05. 2019. године, једногласно је усвојен. 

II 

У оквиру ове тачке дискутовао је проф. др Светислав Савовић. Након ове 

дискусије, а на основу члана 4 Правилника о условима и поступку доделе звања и права 

изабраног у звање професор Емеритус бр. III-01-267/17 од 30.03.2017.године, донетог од 

стране Сената Универзитета у Крагујевцу и предлога Института за физику Природно-

математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-280/10 од 27.05.2019. године, који је својим 

ставом подржала већина редовних професора чланова Наставно-научног већа 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета је донело следећу 

О д л у к у 

II-1. Предлаже се др Драгослав Никезић, редовни професор у Институту за 

физику Факултета за доделу звања професор Емеритус по одласку у старосну пензију по 

сили Закона односно почев од 1.10.2019. године. 

Саставни део ове Одлуке је образложење за доделу звања, биографски подаци 

предложеног кандидата, резултати научног рада, резултати у обезбеђивању наставно-

научног подмлатка, допринос развоју и напредку, угледу и афирмацији Универзитета 

као и сагласност предложеног кандидата и налазе се у прилогу. 

Ову Одлуку доставити у писаној и електронској форми и то на обрасцу 4а, а у 

складу са Правилником о условима и поступку доделе звања и права изабраног у звање 

професор Емеритус. 

III 

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

чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-280/7  од 27.05.2019. године у саставу: др 

Владимир Ристић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика (председник 

Комисије); др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Оптика; др Светислав Савовић, редовни професор, 

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

Субатомска физика, као и сагласности Института за  физику Факултета, а по конкурсу 

расписаном дана 10.04.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

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

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

Милана Ковачевића, ванредног професора у звање редовни професор за ужу научну 

област Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за  физику Факултета, па 

се ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 

објављивања на универзитетском сајту. 

IV 

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

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

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-280/13  од 27.05.2019. године у 

саставу: др Гордана Матић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Биохемија и молекуларна биологија; научни саветник 

Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду (председник 

Комисије); др Марија Гавровић Јанкуловић, редовни професор, Хемијски факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Биохемија; др Марина Митровић, редовни 

професор, Факултет медицинских наука,  Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Биохемија, као и сагласности Института за биологију и екологију Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 10.04.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Невене Ђукић, ванредног професора у звање ванредни професор за ужу научну област 

Биохемија у Институту за  биологију и екологију Факултета, па се ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 

*  *  *  

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

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

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-280/13  од 27.05.2019. године у 

саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); др Светислав Савовић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Субатомска физика; др Горан 

Ристић, редовни професор, Електронски факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна 

област: Примењена физика, као и сагласности Института за физику Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 24.04.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

IV-2. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

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

Драгане Крстић, доцента у звање ванредни професор за ужу научну област 

Радијациона физика у Институту за  физику Факултета, па се ставља на увид јавности 

30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 

V 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-280/12  од 

27.05.2019. године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута 

Факултета. Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

V-1. 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, Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

1. др Владица Симић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

заштита животне средине; датум избора у звање: 16. 9. 2015. (председник 

Комисије); 

2. др Иво Караман, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Зоологија; датум избора у звање: 

1. 1. 2016; 

3. др Слободан Макаров, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Биологија развића животиња; датум избора у звање: 

14. 11. 2013. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

VI 

По захтеву Института за  билогију и екологију, бр. 04-260/7 од 09.05.2019. године, 

а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 2 

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 наставника у звање ванредни професор, за ужу 

научну област Морфологија, фитохемија и систематика биљака у Институту за 

биологију и екологију, Факултета. 
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VII 

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

математичког факултета у саставу: Академик др Градимир Миловановић, редовни 

професор у пензији, Математички институт САНУ; ужа научна област: Нумеричка 

анализа и теорија апроксимација (председник Комисије); др Марија Станић, редовни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Математичка анализа са применама; др Дејан Бојовић, ванредни професор, 

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

Математичка анализа са применама, као и сагласности Института за математику и 

информатику Факултета, као и дописа Универзитета бр. IV-01-214/7 од 27.05.2019. 

године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није било 

приговора, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Татјана Томовић, доцент , изабере у звање доцент за ужу научну област Математичка 

анализа са применама у Институту за математику и информатику Факултета, на пет 

година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

VIII 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-280/15 од 28.05.2019. 

године, а на основу члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је 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 са докторатом за 

ужу научну област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у 

Институту за биологију и екологију Факултета. 

IX 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Светлана Марковић, редовни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Физичка хемија (председник Комисије);др Зорица Петровић, редовни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Органска хемија; др Јасмина Димитрић Марковић, редовни професор, 

Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду; ужа научна област: Физичка 

хемија – спектрохемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр. 25/26 од 28.05.2019. године, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

IX-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Јелена Тошовић  изабере у научно 

звање научни сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију, Факултета, на 

пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

X 

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

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

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

Биохемија (председник Комисије);др Владимир Михаиловић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија;др 

Владимир Бешкоски, ванредни професор, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Биохемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/27 од 28.05.2019. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Незрина Миховић, истраживач-приправник, бира се у звање истраживач-

сарадник за научну област Хемија у Институту за  хемију, Факултета,  на четири године. 

XI 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне 

комисије Природно-математичког факултета бр.04-280/14 од 27.05.2019. године у 

саставу: др Снежана Марковић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија (председник Комисије); др Милена Милутиновић, 

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

научна област: Биологија; др Милица Пешић, научни саветник, Институт за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду; научна 

област: Биологија, ужа научна област: Молекуларна неуробиологија и Молекуларна 

онкологијa, као и сагласности Института за биологију и екологију, Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Данијеле Никодијевић, истраживач-

приправник 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. 
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XII 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.03-280/8 од 

27.05.2019. године у саставу:  

1. др Ратомир Јелић, редовни професор, Факултет медицинских наука, 

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

Комисије);  

2. др Биљана Глишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у  

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија;  

3. др Матија Златар, виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и 

металургију, Универзитет у Београду; научна област: Хемија, као и сагласности 

Института за хемију, 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 Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Синтеза и биолошка активност Rh(III) комплекса са 

лигандима полиаминополикарбоксилатног типа“, кандидата Марије С. Јеремић. 

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. 

*  *  *  

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.03-280/9 од 

27.05.2019. године у саставу:  

1. др Андрија Ћирић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка хемија (председник Комисије); 

2. др Само Крефт, редовни професор, Фармацеутски факултет, Универзитет у 

Љубљани; ужа научна област: Фармацеутска биологија;  

3. др Биљана Шмит, виши научни сарадник; Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија, као и сагласности Института 

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

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Одређивање фенолних једињења у плодовима неких 

биљака из фамилије Rosaceae и антиоксидативне активности њихових 

синтетичких деривата“, кандидата Невене Михаиловић. 

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 члана 176 Статута Факултета и захтева Комисије за обезбеђење 

квалитета Факултета бр. 01-280/3 од 23.05.2019. године, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIII-1. Усваја се Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о спроведеном 

поступки студентског вредновања квалитета студијских програма и педагошког рада 

квалитета и подношење извештаја о резултатима вредновања на  Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за школску 2018/2019. годину. 

Саставни део ове одлуке је Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о 

спроведеном поступку студентског вредновања квалитета из става 1 ове одлуке и налази 

се у прилогу. 

XIV 

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

да је Факултет добио коначан број студената за упис у I годину основних академских 

студија и он износи 290 на нивоу целог Факултета. Такође је нагласио да је Заједнички 

студијски програм Психологија добио 15 буџетских места. Истакао је и да се на сајту 

Факултета налазе услови за упис на I годину ОАС. Даље је истакао да је уплаћен новац 

од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за студенте докторских 

студија.  

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 32 минута. 

*  *  *  

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


