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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 680 

11. 12. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 11. 12. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 28 чланова већа и то: доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, 

проф. др Дејан Бојовић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Милица Грбовић, др Вера 

Дивац, проф. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Невена 

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

Сања Јанићевић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Зоран 

Матовић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Виолета Петровић, проф. др Зорица 

Петровић, 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 и проф. др Срећко Трифуновић. 

Са малим закашњењем седници је приступила и  проф. др Драгана Крстић тако 

да је укупан број чланова већа био 29. 

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 редовни професор у Институту 

за хемију. 

3. Разматрање Извештаја Комисија за избор наставника у звање доцент у Институту 

за математику и информатику. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за хемију. 

5. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за математику и информатику. 

6. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент за 30% радног времена 

у Институту за математику и информатику. 

7. Избор студента демонстратора у Институту за математику и информатику. 

8. Разматрање Извештаја Комисије о избору вишег научног сарадника у Институту 

за хемију. 

9. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 

10. Разматрање Извештаја Комисије о избору истраживача-сарадника у Институту за 

хемију. 

11. Поверавање наставе (испита) у Институту за математику и информатику. 
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12. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за математику и информатику. 

13. Разматрање захтева за продужење рока за одбрану докторских дисертација. 

14. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

15. Разно. 

I 

Записник под бројем 660 са XXIII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 27. 11. 2019. године, једногласно је усвојен. 

II 

По захтеву Института за хемију, бр.03-680/1 од 05.12.2019. 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 редовни професор за ужу 

научну област Неорганска хемија у Институту за хемију, Факултета. 

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. 05-680/8  од 06.12.2019. године у 

саставу: др Мирко Леповић, ванредни професор; Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна областа: Дискретна математика (председник 

Комисије); др Бојана Боровићанин, доцент; Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Дискретна математика; др Мирослав 

Петровић, редовни професор у пензији; Државни универзитет у Новом Пазару;  ужа 

научна област: Математика , као и сагласности Института за математику и информатику 

Факултета, а по конкурсу расписаном дана 23.10.2019. године у листу „Послови“, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

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 

Мирјане Лазић, доцента, у звање доцент за ужу научну област Дискретна математика  

у Институту за математику и информатику 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. 05-680/8  од 06.12.2019. године у саставу: др 
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Стојан Раденовић, редовни професор у пензији, Машински факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Математика (председник Комисије); др Миодраг 

Спалевић, редовни професор, Машински факултет, Универзитет у Београду; ужа 

научна област: Математика; др Дејан Бојовић, ванредни професор, Природно-

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

aнализа са применама, као и сагласности Института за математику и информатику 

Факултета, а по конкурсу расписаном дана 23.10.2019. године у листу „Послови“, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Мирјане Павловић, доцента, у звање доцент за ужу научну област Математичка 

анализа са применама  у Институту за математику и информатику Факултета, па се 

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

објављивања на универзитетском сајту. 

IV 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-680/3 од 05.12.2019. 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 

Органска хемија у Институту за хемију Факултета. 

V 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-680/12 од 

09.12.2019. и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

V-1. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Методологије 

рачунарства, а у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Бобан Стојановић, ванредни професор, Природно-математички факутет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи (председник Комисије);  

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

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Рачунарске комуникације; 

3. др Милан Тасић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке. 
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VI 

По захтеву Института за математику и информатику бр.01-680/11 од 09.12.2019. 

године, а на основу члана 103 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 сарадника у звање асистент са 30% пуног 

радног времена за ужу научну област Примењено рачунарство и Информационе 

технологије и системи у Институту за математику и информатику факултета. 

VII 

На основу члана 93 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Ана Капларевић-Малишић, доцент, Природно-

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

(председник Комисије); др Бобан Стојановић, ванредни професор, Природно-

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

рачунарство и Информационе технологије и системи; др Татјана Стојановић, доцент, 

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

Вештачка интелигенција, као и сагласности Института за математику и информатику 

бр.05-680/13 од 09.12.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Јелена Чолић, студент мастер академских студија, смер Информатика, 

бира се у звање студента демонстратора за наставни предмет: Софтверски инжењеринг 

у Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана.   

VIII 

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

Природно-математичког факултета бр. 03-680/5 од 05.12.2019. године у саставу: др 

Зорица Петровић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); др Милан 

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

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; др Душан Спасић, редовни професор, 

Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Органска хемија, као и 

сагласности Института за (математику и информатику; биологију и екологију, хемију, 

физику) Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Душице Симијоновић, 

научног сарадника у научно звање виши научни сарадник, за научну област Хемија и 

доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту 

Факултета у трајању од 30 дана. 
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IX 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-680/15 од 09.12.2019. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Покреће се поступак за избор др Милене Раденковић, истраживача-

сарадника у научно звање научни сарадник у Институту за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Биологија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Милене 

Раденковић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

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

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

заштита животне средине (председник Комисије); 

2. др Ана Петровић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине; 

3. др Момир Пауновић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“; научна област: Биологија, ужа научна област: 

Хидробиологија. 

X 

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

Природно-математичког факултета бр. 03-680/4 од 05.12.2019. године у саставу: др 

Зорица Петровић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); др Зоран 

Марковић, научни саветник, Институт за информационе технологије, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; др Владимир Петровић, доцент, 

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

Органска хемија, као и сагласности Института за хемију Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Весне Миловановић, истраживача-

приправника у звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

XI 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-680/10 од 9. 

12. 2019. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

XI-1. Одређује се да ће доц. др Ненад Стојановић бити испитивач на предмету 

Алгебра и логика  за студента Данка Ђорђевића, број индекса 12/17. 

Одредбе става 1 ове Одлуке доносе се јер, предметни наставник проф. др 

Радосав Ђорђевић је са поменутим студентом у крвном сродству по првој линији, тако 

да је ово поверавање у складу са Одлуком о спречавању сукоба интереса Факултета. 

XII 

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, као и захтева Института за математику и 

информатику бр. 05-680/9 од 09.12.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

дисертације под насловом „Оцена грешке у стандардним квадратурама и 

квадратурама за Фуријеове коефицијенте Гаусовог типа“, кандидата Раде 

Мутавџић у следећем саставу:  

1. Академик др Градимир Миловановић, редовни професор у пензији, 

Математички институт САНУ; ужа научна област: Нумеричка анализа и теорија 

апроксимација; 

2. др Марија Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама (председник Комисије);  

3. др Дејан Бојовић, ванредни професор,  Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; 

4. др Бранислав Поповић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Методика, историја и филозофија 

математике; 

5. др Татјана Томовић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

XIII 

На основу захтева   Филипа Грбовића и сагласности Института за биологију и 

екологију, бр. 04-680/7 од 06.12.2019. године, а у складу са чланом 18 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и чланом 50 Статута Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

XIII-1. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под 

насловом „Алелопатски потенцијал изабраних инвазивних врста биљака из различитих 

екосистема Србије“  кандидату Филипу Грбовићу и то у трајању до годину дана, због 

потешкоћа због вишегодишњег теренског рада за израду докторске дисертације. 

* * *  

На основу захтева Марине Свичевић и сагласности Института за математику и 

информатику, бр. 05-680/16 од 09.12.2019. године, а у складу са чланом 18 Правилника 

о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и чланом 50 Статута Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-1. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под 

насловом „Вишескални рачунарски модел мишића заснован на макромоделу коначних 

елемената у Хакслијевом микромоделу“  кандидату Марини Свичевић и то у трајању до 

годину дана, због потешкоће у објављивању рада на СЦИ листи, због кашњења одговора 

уредника часописа, којима су послати радови на рецензију за израду докторске 

дисертације. 

XIV 

На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Школe за основно образовање 

одраслих „Свети Сава“ из Новог Сада, бр. 01-680/6 од  06.12. 2019. године, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XIV-1. Даје се  сагласност за потписивање Протокола о сарадњи у циљу 

дисеминације резултата постигнутих у оквиру пројеката мобилности, област КА1 

образовање одраслих. 

* * *  

На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Српског удружења за 

протеомику, Хемијског факултета Универзитета у Београду, бр. 01-680/17 од  09.12. 

2019. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XIV-2. Даје се  сагласност да Природно-математички факултет у својству 

суорганизатора придружи организацији VI SePA Симпозијума који ће се одржати 2020. 

године у Крагујевцу, а организатор је Српско удружење за протеомику. 

* * *  

На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Невене Ђукић, бр. 04-680/19 

од  10.12. 2019. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу  
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О д л у к у 

XIV-3. Даје се  сагласност за учешће у научноистраживачком пројекту са 

Народном Републиком Кином, под називом „Key Technology of Processing Brown Rice 

Whole Grain Fermented Products and Product Creation and Development“. Руководиоци 

пројекта су: др Александра Торбица, научни саветник Научног института за 

прехрамбене технологије у Новом Саду и Prof. Na Zhang, Harbin University of Commerce.  

XV 

Под тачком разно проф. др Марија Станић, продекан за финансије Факултета, 

обавестила је чланове Наставно-научног већа да је зарада запослених повећана за 9% и 

да ће бити исплаћена 25.12.2019. године. 

* * *  

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 45 минута. 

* * *  

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


