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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 290 

12. 6. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 12. 06. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 26 чланова већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Милица 

Грбовић, др Вера Дивац, проф. др Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, др Драгана 

Јаковљевић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан 

Ковачевић, проф. др Светлана Марковић, доц. др Милан Младеновић, проф. др Зоран 

Матовић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др 

Александар Остојић, проф.др Љиљана Павловић,  проф. др Бранислав Поповић, проф. 

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

Марија Станић, доц. др Милан Станковић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан 

Стојановић, проф. др Марина Топузовић и проф. др Срећко Трифуновић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и  доц. др Слађана Димитријевић 

и др Владимир Марковић тако да је укупан број чланова већа био 28. 

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 ванредни професор у Институту 

за математику и информатику. 

3. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за 

биологију и екологију. 

4. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за математику 

и информатику. 

5. Утврђивање предлога одлуке о прихватању извештаја о оцени и одбрани 

дoкторске дисертације у Институту за математику и информатику. 

6. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за математику и информатику. 

7. Предлог рецензената за оцену рукописа у Институту за биологију и екологију. 

8. Одређивање чланова комисија за акредитацију студијских програма докторских 

академских студија. 

9. Одређивање руководиоца студијских програма докторских академских студија. 

10. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

11. Разно. 
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I 

Записник под бројем 280 са XIII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 12. 6. 2019. године, једногласно је усвојен. 

II 

По захтеву Института за математику и информатику, бр.05-280/4 од 23.05.2019. 

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 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор, за ужу 

научну област Дискретна математика у Институту за математику и информатику, 

Факултета. 

III 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр.04-290/8 од 10.06.2019. 

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 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент, за ужу научну област 

Зоологија у Институту за биологију и екологију, Факултета. 

IV 

По захтеву Института за математику и информатику; бр. 05-290/11 од 10. 6. 2019. 

године, а на основу члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

IV-1. Покреће се поступак за избор Бранка Арсића, дипломираног 

математичара-информатичара, у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту 

за математику и информатику Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, за научну област Рачунарске науке. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Бранка Арсића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Иван Милентијевић, редовни професор, Електронски факултет, Универзитет 

у Нишу; ужа научна област: Рачунарство и информатика (председник 

Комисије); 

2. др Милош Ивановић, ванредни професор, Природно-математички факултет; 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Рачунарске комуникације; 
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3. др Ана Капларевић-Малишић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање. 

V 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Марија 

Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама (председник 

Комисије); др Татјана Томовић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама; др 

Даворка Јандрлић, доцент, Машински факултет, Универзитет у Београду; ужа научна 

област: Математика, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу Факултета бр. 25/28 од 10.06.2019. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Усредњене 

квадратурне формуле са варијантама и примене“ кандидата Јелене Томановић  и 

констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих 

примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 16 

став 7 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

VI 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу, захтева Института за математику и информатику 

бр. 05-290/12 од 10.06.2019. године и Извештаја о провери на плагијаризам докторске 

дисертације Универзитета у Крагујевцу бр.IV-01-378/3 од 07.05.2019. године,  Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Биоинформатичка платформа за извршавање Federated 

SPARQL упита над онтолошким базама података и детектовање сличних података 

утврђивањем њихове семантичке повезаности“, кандидата Марије Ђокић Петровић 

(ментор докторске дисертације је др Владимир Цвјетковић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Информатика у 

физици; УДК: 004.75(043.3)), у следећем саставу:  
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1. др Мирјана Ивановић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Рачунарске науке и информатика 

(председник Комисије); 

2. др Милош Ивановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Рачунарске комуникације; 

3. др Ненад Стефановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Информациони системи;  

4. др Ана Капларевић Малишић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање; 

5. др Снежана Марковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

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

биологија. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

VII 

На основу захтева  Института за биологију и екологију, бр. 04-290/7 од 

10.06.2019. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа: „Екологија и генетика 

човека – практикум“, аутора др Дарка Грујичића у следећем саставу: 

1. Академик др Драгослав Маринковић, редовни професор у пензији, Биолошки 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Генетика и еволуција, 

2. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и еволуција, 

3. др Татјана Павлица, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Хумана биологија. 

VIII 

По захтеву Института за физику бр. 02-280/2 од 23.05.2019.године,  Института за 

хемију бр. 03-280/6  од 24.05.2019. године, Института за математику и информатику 05-

290/1 од 30.05.2019. и 05-280/2 од 30.05.2019. и Института за биологију и екологију бр. 

04-290/10 од 10.06.2019. а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следеће:  

О д л у к е 

VIII-1. Формира се комисија за припрему материјала за акредитацију студијског 

програма докторских академских студија Физика у Институту за физику Факултета у 

следећем саставу: 

1. проф. др Милан Ковачевић, 

2. проф. др Ненад Стевановић, 

3. проф. др Виолета Петровић, 

4. доц. др Саша Симић, 

5. др Владимир Марковић. 
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*  *  *  

VIII-2. Формира се комисија за припрему материјала за акредитацију студијског 

програма докторских академских студија Хемија у Институту за хемију Факултета у 

следећем саставу: 

1. проф. др Верица Јевтић, 

2. доц. др Виолета Марковић, 

3. доц. др Владимир Михаиловић. 

*  *  *  

VIII-3. Формира се комисија за припрему материјала за акредитацију студијског 

програма докторских академских студија Математика у Институту за математику и 

информатику Факултета у следећем саставу: 

1. проф. др Марија Станић, 

2. проф. др Емилија Нешовић, 

3. доц. др Бојана Боривићанин, 

4. доц. др Сузана Алексић, 

5. доц. др Слађана Димитријевић, 

6. др Ненад Стојановић. 

*  *  *  

VIII-4. Формира се комисија за припрему материјала за акредитацију студијског 

програма докторских академских студија Рачунарске науке у Институту за математику 

и информатику Факултета у следећем саставу: 

1. проф. др Милош Ивановић, 

2. доц. др Ана Капларевић-Малишић, 

3. доц. др Вишња Симић, 

4. доц. др Татјана Стојановић. 

*  *  *  

VIII-5. Формира се комисија за припрему материјала за акредитацију студијског 

програма докторских академских студија Биологија у Институту за биологију и 

екологију Факултета у следећем саставу: 

*  *  *  

1. доц. др Милан Станковић, 

2. доц др Снежана Марковић,  

3. доц. др Дарко Грујичић,  

4. доц др Олгица Стефановић, 

5. доц. др Ана Петровић. 
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IX 

По захтеву Института за физику бр. 02-280/1 од 23.05.2019.године,  Института за 

хемију бр. 03-280/5  од 24.05.2019. године, Института за биологију и екологију бр. 04-

290/9 од 10.06.2019. и Института за математику и информатику 05-290/2 од 30.05.2019. 

и 05-290/1 од 30.05.2019.,  а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Одређују се руководиоци студијских програма докторских академских 

студија и то:  

Докторске академске студије Физика: ..................................... Проф. др Ненад Стевановић 

Докторске академске студије Хемија: ...................................... Проф. др Биљана Петровић 

Докторске академске студије Математика: ................................... Проф. др Марија Станић 

Докторске академске студије Рачунарске науке:..................... Проф. др Милош Ивановић 

Докторске академске студије Биологија: .................................... Проф. др Владица Симић 

X 

На основу захтева др Едине Авдовић, бр.03-290/4 од 07.06.2019. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Одобрава се др Едини Авдовић, плаћено одсуство због постдокторског 

усавршавања у Загребу, Република Хрватска, у периоду од 01.10.2019. до 31.12.2019. 

године. 

Одлука је потребна као део документације неопходне за пријављивање на 

конкурс за стипендију коју додељује Универзитет у Крагујевцу. 

XI 

У оквиру тачке разно Декан Факултета нагласио је да ће се Одлуком Владе 

Републике Србије будући Институт који се оснива у склопу Универзитета у Крагујевцу 

звати Институт за ИТ факултета Универзитета у Крагујевцу. Продекан за науку 

обавестио је чланове Наставно-научног већа да је дошло до измене предлога Закона и 

науци и истраживањима и то члан 126 који је сада члан 129 и битна је одредба члана 135, 

као и да се све измене налазе на сајту Скупштине Републике Србије. На крају је Декан 

Факултета нагласио да је уместо проф. др Бобана Стојановића изабран доц. др Владимир 

Петровић за новог члана Комисије за претходна питања Универзитета у Крагујевцу. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 16 минута. 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


