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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 150 

28. 2. 2018. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 28. 2. 2018. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 22  члана већа и то: др Снежана Бранковић, мр Љиљана Вукићевић-

Ђорђевић, др Иван Дамљановић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб 

Дугић,  проф. др Иван Живић,  проф. др Милош Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић, 

проф. др Милан Ковачевић, проф. др Светлана Марковић,  проф. др Драгослав 

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

Петровић-Торгашев, проф. др Биљана Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др 

Бранислав Ранковић, проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина 

Топузовић, проф. др Љиљана Чомић и проф. др Срећко Трифуновић. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: проф. др Ненад Стевановић, управник Института за физику, 

доц. др Милан Станковић, управник Института за биологију и екологију, секретар 

Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  и Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа председавао је Декан, проф. др Срећко 

Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи   

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање доцент у 

Институту за физику. 

3. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за биологију и екологију. 

4. Покретање поступака за избор истраживача-приправника у Институту за 

биологију и екологију и Институту за физику. 

5. Разматрање извештаја Комисије о оцени и одбрани дoкторске дисертације у 

Институту за хемију. 

6. Утврђивање предлога одлука о прихватању Извештаја Комисије за оцену научне 

заснованости тема докторских дисертација и испуњености услова кандидата и 

предложених ментора у Институту за математику и информатику и Институту за 

хемију. 

7. Утврђивање предлога чланова комисије за пријемне испите. 

8. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

9. Разно. 
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I 

Записник под бројем 130 са XLX седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 14.02.2018. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу захтева Института за физику, бр. 02-150/2 од  21.02.2018. године, и 

члана 127 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

II-1. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Квантна 

физика у Институту за физику Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Мирољуб Дугић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Квантна физика (председник 

комисије). Датум избора: 27.01.2011.  

2. др Таско Грозданов, научни саветник на Институту за физику, Земун, ужа научна 

област: Атомска, молекулска и оптичка физика. Датум избора: 19.10.1992. 

3. др Иван Живић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физика кондензоване материје. 

Датум избора: 25.12.2007. 

III 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета и 

Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-

150/5 од 21.02.2018. године, у саставу: др Тијана Цветић Антић, ванредни професор 

Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Физиологија и 

молекуларна биологија биљака; др Биљана Бојовић, доцент ПМФ-а Унивезитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија биљака (председник комисије); др Марина 

Топузовић, ванредни професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Морфологија, фитохемија и систематика биљака, као и сагласности Института за 

биологију и екологију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 17.01.2018. године у 

листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Драгане Јаковљевић, асистента, у звање 

асистент за ужу научну област Физиологија биљака у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на 

увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета. 
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IV 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-150/6 од 21.02.2018. 

године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-1. Покреће се поступак за избор Маријане Перић, мастер биолога, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Маријане Перић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине; 

2. др Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине; 

3. др Ђурађ Милошевић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Нишу, ужа научна област: Екологија и заштита животне средине (председник 

комисије). 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-150/7 од 21.02.2018. 

године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-2. Покреће се поступак за избор Марије Јеринић, мастер биолога, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Марије Јеринић у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине; 

2. др Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине; 

3. др Ђурађ Милошевић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Нишу, ужа научна област: Екологија и заштита животне средине (председник 

комисије). 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-150/8 од 21.02.2018. 

године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

IV-3. Покреће се поступак за избор Филипа Поповића, мастер еколога, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Филипа Поповића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Мирјана Стојановић Петровић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине; 

2. др Иво Караман, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Зоологија (председник 

комисије); 

3. др Тања Тракић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија. 

По захтеву Института за физику, бр. 02-150/3 од 21.02.2018. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

IV-4. Покреће се поступак за избор Далибора Рајковића, мастер физичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за физику Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Физика. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Далибора Рајковића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Драгослав Никезић, редовни професор, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика (председник 

комисије); 

2. др Оливера Цирај-Бјелац, редовни професор, Електротехничког факултета 

Универзитета у Београду и научни саветник у Институту за нуклеарне науке 

„ВИНЧА“, ужа научна област: Нуклеарне технике; 

3. др Ненад Стевановић, ванредни професор, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика. 

V 

На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, бр. 03-150/1 од 

21.02.2018. године, у саставу: др Данијела А. Костић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Органска хемија и 

биохемија (председник комисије); др Мирјана Михаиловић, научни саветник Института 

за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, научна област: Биологија; 

др Ненад Вуковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; др Владимир Михаиловић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Биохемија; др Сања Матић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
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Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија, као и сагласности Института за 

хемију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Фармакологија и токсиколошки профил 

новосинтетисаних деривата хроман-2,4-диона у функцији антикоагулативне 

активности in vivo“, кандидата Невене Станковић. 

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. 

VI 

На основу члана 48 стaв 5, 6 и 7 и 156 Статута Факултета, члана 9 став 4 

Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског 

уметничког пројекта и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Игор Миловановић, редовни професор  

Електронског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Математика  

(предложени ментор); др Иван Гутман, професор емеритус Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија (председник 

комисије); др Бојана Боровићанин, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Дискретна математика, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 

25/18 од 23.02.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

VI-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Границе за Кирхофов индекс графа“, кандидата Едина 

Глогића. 

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. 
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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 48 стaв 5, 6 и 7 и 156 Статута Факултета, члана 9 став 4 

Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског 

уметничког пројекта и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Верица Јевтић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија 

(предложени ментор), др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-

математичког факултетаУниверзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 

хемија  (председник комисије); др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Општа и неорганска хемија; др Гордана 

Радић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област: Фармацеутска хемија; др Ненад Вуковић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија, као 

и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу 

Факултета бр. 25/19 од 23.02.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Синтеза, карактеризација и биолошка активност 

комплекса Pd(II) са етилендиаминским и кумаринским дериватима 

аминокиселина“, кандидата Данијеле Стојковић. 

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. 

VII 

На основу достављених предлога  Института за биологију и екологију бр. 04-

150/9 од 21.02.2018. године, Института за физику бр. 02-150/11 од 23.02.2018. године,  

Института за хемију бр. 03-150/10 од 22.02.2018. године и Института за математику и 

информатику  бр. 05-130/7 од 12.02.2018. године, а у вези са избором чланова комисије 

за спровођење конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија 

за школску 2018/19. годину, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело 

следећу 
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О д л у к у 

VII-1. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу комисија за спровођење 

конкурса за упис студената у прву годину oсновних академских студија за школску 

2018/19. годину на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу и то 

у следећем саставу: 

1) Комисија за упис на основне академске студије биологије и основне академске 

студије екологије у Институту за биологију и екологију: 

1. др Владица Симић, редовни професор, председник комисије, 

2. др Марина Топузовић, ванредни професор, члан, 

3. др Радмила Глишић, доцент, члан. 

2) Комисија за упис на основне академске студије физике у Институту за 

физику: 

1. др Ненад Стевановић, ванредни професор, предсеник комисије, 

2. др Виолета Петровић, ванредни професор, члан, 

3. др Саша Симић, доцент, члан. 

3) Комисија за упис на основне академске студије хемије у Институту за хемију: 

1. др Љубинка Јоксовић, доцент, председник комисије, 

2. др Биљана Глишић, доцент, члан, 

3. др Иван Дамљановић, научни сарадник, члан. 

4) Комисија за упис на основне академске студије математике и основне 

академске студије информатике у Институту за математику и информатику: 

1. др Бојана Боровићанин, доцент, председник, 

2. др Татјана Томовић, доцент, члан, 

3. Милица Грбовић, асистент, члан.  

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

На основу достављених предлога  Института за биологију и екологију бр. 04-

150/9 од 21.02.2018. године, Института за физику бр. 02-150/11 од 23.02.2018. године,  

Института за хемију бр. 03-150/10 од 22.02.2018. године и Института за математику и 

информатику  бр. 05-130/6 од 12.02.2018. године, а у вези са избором чланова комисије 

за спровођење конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија 

за школску 2018/19. годину, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

VII-2. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу да формира комисије за 

спровођење конкурса за упис студената у прву годину мастер и докторских академских 

студија за школску 2018/2019. годину на Природно-математичком факултету 

Универзитета у Крагујевцу у следећем саставу: 
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1) Комисија за упис на мастер академске студије биологије, мастер академске 

студије екологије и мастер академске студије биологије-молекуларна 

биологија у Институту за биологију и екологију: 

1. др Невена Ђукић, ванредни професор, председник комисије, 

2. др Дарко Грујичић, доцент, члан, 

3. др Ана Петровић, доцент, члан. 

2) Комисија за упис на докторске академске студије биологије у Институиту 

за биологију и екологију 

1. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, председник 

комисије, 

2. др Љиљана Чомић, редовни професор, члан, 

3. др Бранка Огњановић, редовни професор, члан. 

3) Комисија за упис на мастер и докторске академске студије физике у 

Институту за физику: 

1. др Ненад Стевановић, ванредни професор, предсеник комисије, 

2. др Виолета Петровић, ванредни професор, члан, 

3. др Саша Симић, доцент, члан. 

4) Комисија за упис на мастер академске студије хемије у Институту за 

хемију: 

1. др Зорица Петровић, редовни професор, председник комисије, 

2. др Зорка Станић, ванредни професор, члан, 

3. др Биљана Петровић, ванредни професор, члан. 

5) Комисија за упис на докторске академске студије хемије у Институту за 

хемију: 

1. др Светлана Марковић, редовни професор, председник комисије, 

2. др Зоран Матовић, редовни професор, члан, 

3. др Зоран Ратковић, ванредни професор, члан. 

6) Комисија за упис на мастер и докторске академске студије математике у 

Институту за математику и информатику: 

1. др Бранислав Поповић, ванредни професор, председник комисије;  

2. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, члан, 

3. др Емилија Нешовић, ванредни професор, члан, 

4. др Слађана Димитријевић, доцент, члан. 

7) Комисија за упис на мастер академске студије информатике и докторске 

академске студије рачунарских наука у Институту за математику и 

информатику: 
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1. др Милош Ивановић, ванредни пофесор, председник комисије, 

2. др Ана Капларевић-Малишић, доцент, члан, 

3. др Вишња Симић, доцент, члан. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

VIII 

На основу дописа Факултета организационих наука Универзитета у Београду, 

број 05-150/13 од 26.02.2018. године, Наставно-научно веће Природно-математичког 

факултета једногласно је донело  

О д л у к у 

VIII-1. Даје се сагласност др Ненаду Стефановићу, ванредном професору, за рад 

у допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Факултета организационих 

наука Универзитета у Београду, на извођењу наставе на Докторским академским 

студијама Информациони системи и квантитативни менеџмент из предмета 

„Моделирање пословних процеса у електорнском пословању – одабрана поглавља“, са 

укупним фондом од 20 часова предавања по семестру, и „Пословна интелигенција у 

електронском пословању“, са укупним фондом од 7 часова по семестру, за школску 

2018/19. годину. 

На основу дописа др Марине Ћендић, асистента, број 03-150/4 од 21.02.2018. 

године, и сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће Природно-

математичког факултета једногласно је донело  

О д л у к у 

VIII-2. Даје се сагласност др Марини Ћендић, асистенту, за постдокторско 

усавршавање у трајању од шест месеци у периоду од 01.10.2018. до 31.03.2019. године у 

лабораторији професора Горана Калуђеровића ( prof. Dr. habil) на Универзитету 

Мерзебург у Халеу, Немачка (Department of Engineering and Natural Sciences, Merseburg 

University of Applied Sciences).  
Сагласност се даје као један од неопходних докумената за тренутно актуелни 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

суфинансирање постдокторског усавршавања у иностранству.  

IX 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и  13 минута. 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


