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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 110 

13. 2. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 13. 02. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 26  чланова већа и то:  Милица Грбовић, др Иван Дамљановић, 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, проф. др Светлана Марковић, доц. др Милан 

Младеновић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар 

Остојић, проф. др Зорица Петровић,  проф. др Бранислав Поповић,  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. 

Са малим закашњењем седници су приступили и проф. др Љиљана Павловић и 

проф. др Владимир Ристић 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. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање редовни професор у 

Институту за биологију и екологију. 

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

хемију. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање доцента у Института за 

математику и информатику. 

5. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент са 

докторатом у Институту за хемију. 

6. Разматрање извештаја о избору научног сарадника у Институту за хемију. 

7. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за хемију 

8. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану дoкторске дисертације у 

Институту за хемију. 
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9. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије за оцену научне 

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за хемију. 

10. Разматрање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за хемију. 

11. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

биологију и екологију. 

12. Разматрање Плана научних скупова Факултета за 2019. годину.  

13. Разматрање приоритета у области организовања научних скупова у 2019. години.  

14. Разматрање Извештаја о раду Факултета за 2018. годину. 

15. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

16. Разно. 

I 

Записник под бројем 90 са V седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 30. 01. 2019. године, једногласно је усвојен. 

II 

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. 04-110/7  од 07.02.2019. године у 

саставу: др Славиша Стаменковић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Заштита животне средине 

(председник Комисије); др Бранислав Ранковић, редовни професор у пензији, 

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

Алогологија, микологија и лихенологија; др Момир Пауновић, научни саветник, 

Институт за биолошка истраживања ''Синиша Станковић'', Универзитет у Београду, 

научна област: Биологија, ужа научна област: Хидробиологија, као и сагласности 

Института за биологију и екологију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 26. 12. 

2018.  године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Снежане Симић, ванредног професора у звање редовни професор за ужу научну област 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине  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. 

III 

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

математичког факултета у саставу: др Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија 

(председник Комисије); др Јелена Ђурђевић-Николић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Настава хемије; 
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др Данијела Илић Коматина, доцент, Факултет техничких наука у Косовској 

Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна област: Органска хемија и биохемијa, 

као и дописа Универзитета бр. IV-01-924/6 од 12. 02. 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 

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

Иван Дамљановић, научни сарадник, изабере у звање доцент за ужу научну област 

Органска хемија и Настава хемије у Институту за хемију, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

По захтеву Института за математику и информатику, бр. 05-110/11 од 11.02.2019. 

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 

IV-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 

Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику 

Факултета. 

V 

На основу члана 82 Закона о високом образовању, члана 105 Статута Факултета 

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-

110/3 од 07. 02. 2019.  у саставу: др Зорка Станић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка 

хемија; др Љубинка Јоксовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); др Милан Антонијевић, редовни професор, Технички факултет у Бору, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Аналитичка хемија, као и сагласности 

Института за хемију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 26. 12. 2018.  године у 

листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета 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 Зорана Симића, асистента, у звање асистент са 

докторатом за ужу научну област Аналитичка хемија у Институту за хемију, 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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VI 

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

Природно-математичког факултета бр. 03-110/10 од 07. 02. 2019. године у саставу: др 

Срећко Трифуновић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); др Зоран Марковић, редовни професор, Департман за хемијско-

технолошке науке, Државни универзитет у Новом Пазару; ужа научна област: Органска 

хемија; др Верица Јевтић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија, као и сагласности 

Института за  хемију Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Едине Авдовић, у научно звање 

научни сарадник, за научну област Хемија и доставља техничко-информатичкој служби 

Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

VII 

По захтеву Института за хемију,  бр. 03-110/2 од 07. 02. 2019. године, а на основу 

члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

VII-1. Покреће се поступак за избор Јоване Бугариновић, истраживача-

приправника у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију, 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Јоване Бугариновић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); 

2. др Иван Дамљановић, научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија; 

3. др Данијела Илић Коматина, доцент, Факултет техничких наука у Косовској 

Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна област: Органска хемија и 

биохемија. 

VIII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-110/4 од 07. 02. 

2019.  године у саставу: др Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија 
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(председник Комисије), др Иван Дамљановић, научни сарадник, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија, др Данијела 

Илић Коматина, доцент, Факултет техничких наука у Косовској Митровици, 

Универзитет у Приштини; ужа научна област: Органска хемија и биохемија, као и 

сагласности Института за  хемију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „3-(Ариламино)-1-фероценилпропан-1-они као 

прекурсори у синтези нових хетероцикличних деривата фероцена“, кандидата 

Александре Минић. 

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. 

IX 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: : др Славко Раденковић, 

ванредни професор, Природно-математички факултет у Крагујевцу, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија (предложени ментор); др Борис 

Фуртула, ванредни професор, Природно-математички факултет у Крагујевцу, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија (председник Комисије); 

др Марија Баранац-Стојановић, редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Органска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/8 од 11. 02. 2019. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Утицај структурних ефеката 

на локалну ароматичност бензеноидних угљоводоника и њихових деривата“ и 

испуњености услова кандидата Марије Антић и констатује да у року од 15 дана од дана 

стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 
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Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др. 

Славко Раденковић. . 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

X 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-110/1 од 07. 02. 

2019. године у саставу: др Иван Дамљановић, научни сарадник, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија  (предложени 

ментор рада); др Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник 

Комисије); др Данијела Илић Коматина, доцент, Факултет техничких наука у 

Косовској Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна област: Органска хемија и 

биохемија, као и сагласности Института за хемију,  Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Синтеза нових 

деривата пиролидина [3+2] циклоадиционим реакцијама Мајклових акцептора“ за 

израду докторске дисертације кандидату Марку Пешићу. 

Предлаже се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке др Иван 

Дамљановић  . 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити 

Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, извештај 

стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, и то у електронској 

верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 15 дана пре усвајања 

извештаја комисије на надлежном органу, као и да о почетку стајања на увиду јавности 

обавести надлежне органе Универзитета у Крагујевцу одмах, а најкасније у року 3 дана. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

извештаја комисије на сајту Факултета, као и да по истеку рока у трајању од 15 дана 

упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима 

Универзитета у Крагујевцу. 

XI 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-110/5 од 07. 02. 2019.  

године и члана 39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

XI-1. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Ефекти пчелињег и змијског отрова на сигналне путеве апоптозе и 

биотрансформације у ћелијским линијама карцинома дебелог црева“ и 

испуњености услова кандидата Данијеле Никодијевић и предложеног ментора, за 

израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

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

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

биологија (председник Комисије); 

2. др Милена Милутиновић, научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија (предложени ментор); 

3. др Милица Пешић,  научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“, Универзитет у Београду; научна област: Биологија, ужа 

научна област: Молекуларна неуробиологија и Молекуларна онкологија.  

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XII 

На основу предлога колегијума Факултета бр. 01-110/9 од 07. 02. 2019.  године, а 

на основу  члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће је једногласно донело 

следећу  

О д л у к у 

XII-1. Усваја се План научних скупова Факултета за 2019. годину Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за 2019. годину. 

Саставни део ове одлуке је План научних скупова Факултета из става 1 и налази 

се у прилогу. 

XIII 

На основу предлога колегијума Факултета бр. 01-110/8 од 07. 02. 2019.  године, а 

на основу  члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће је једногласно донело 

следећу  

О д л у к у 

XIII-1. Усвајају се приоритети у области организовања научних скупова за 2019. 

годину Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. 

Саставни део ове одлуке је Предлог приоритета у области научних скупова 

Факултета из става 1 и налази се у прилогу. 

XIV 

На основу предлога колегијума Факултета бр. 01-110/12 од 11. 02. 2019.  године,  

а на основу члана 63 став 1 тачка 5) Закона о високом образовању и члана 176 Статута 

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

XIV-1. Усваја се Извештај о раду Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу за 2018. годину. 

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Факултета из става 1 и налази се у 

прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак.  

XV 

На основу захтева  др Љиљане Чомић, бр. 04-110/6 од 07. 02. 2019. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-1. Одобрава се, проф. др Љиљани Чомић, др Ивани Радојевић, вишем 

научном сараднику, Мирјани Мурузовић, истраживачу-сараднику, и Катарини 

Младеновић, истраживачу,  за учешће у COST акцији CA 18113 „Understanding and 

exploiting the impact of low pH on microorganism“.  

Руководилац истраживачког тима и члан Management Committee (MC) је др 

Љиљана Чомић, редовни професор. 

XVI 

Под тачком разно Декан Факултета обавестио ј ечланове Наставно-научног већа 

да ће се у скорије време заказати Савет Факултета. Такође је истакао да ће се у 

понедељак 18. 02. 2019. године, са почетком у 10 часоваодржати састанак,а у вези са 

елаборатом за нови Институт за мултидисциплинарне науке.  

 
 

 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 30 минута. 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


