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К р а г у ј е в а ц 

 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане у електронском облику дана 10.02.2021. године, са 

почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe у тренутку отварања 

28 чланова већа и то: доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, проф. др Дејан 

Бојовић, проф. др Бојана Боровићанин, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др 

Мирољуб Дугић, проф. др Невена Ђукић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош 

Ивановић, др Сања Јанићевић, проф. др Верица Јевтић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др 

Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Емилија 

Нешовић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Биљана 

Петровић, проф. др Виолета Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Светисав 

Савовић, проф. др Марија Станић, проф. др Милан Станковић, др Драгана Стевановић, 

проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан Стојановић и проф. др Марина Топузовић. 

 

Седници је са малим закашњењем приступила Теодора Трифуновић, па је седници 

у даљем раду присуствовало укупно 29 чланова. 

 

Руководећи радници Факултета, као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: Секретар Факултета, Небојша Ђусић, дипл. правник и 

Самостални стручнотехнички сарадник за правне послове, Мирјана Ћурчић, дипл. 

правник. 

 

Седницом Наставно-научног већа Факултета председавала је проф. др Марија 

Станић, Декан Факултета. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили 

следећи 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

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

Институту за математику и информатику. 

3. Покретање поступака за избор наставника у звање доцент у Институту за хемију. 

4. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент са 

докторатом у Институту за биологију и екологију. 

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

6. Покретање поступка и избор истраживача-приправника у Институту за биологију и 

екологију. 

7. Разматрање Извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за хемију. 

8. Одређивање броја студената за упис на све нивое студија и предлог висине школарине 

за школску 2021/22. годину. 

9. Поверавање наставе у летњем семестру школске 2020/21. у Институту за хемију. 
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10. Разматрање Извештаја рецензената рукописа у Институту за хемију. 

11. Разматрање Правилника о испитима на Природно-математичком факултету  

12. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

13. Разно. 

 

 

I 

 

Записник под бројем 70 са XLIV седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 27.01.2021. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-80/5 од 

05.02.2021. 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 

 

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

за избор два наставника у звање доцент за научну област Рачунарске науке, ужу научну 

област Методологије рачунарства, у Институту за математику и информатику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Бобан Стојановић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи, датум избора у звање: 24.09.2020. 

(председник Комисије); 

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

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке, датум избора у 

звање: 11.12.2012; 

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

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област:  Рачунарске комуникације, датум 

избора у звање:  14.06.2017. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

III 

 

По захтеву Института за хемију бр. 03-80/7 од 05.02.2021. 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 научну област: 

Хемија, ужу научну област: Неорганска хемија, у Институту за хемију Факултета. 
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* * * * 

 

По захтеву Института за хемију бр. 03-80/6 од 05.02.2021. 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-2. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за научну област: 

Хемија, ужу научну област: Биохемија, у Институту за хемију Факултета. 

 

 

IV 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-80/4 од 04.02.2021. 

године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

   

О д л у к у 

 

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

једног сарадника у звање асистент са докторатом за научну област: Биологија, ужу 

научну област: Физиологија биљака, у Институту за биологију и екологију Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Тијана Цветић Антић, ванредни професор, Биолошки факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Физиологија и молекуларна 

биологија биљака; 

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

Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија биљака (председник Комисије); 

3. др Марина Топузовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака.  

 

 

V 

 

По захтеву Института за хемију бр. 03-80/8 од 05.02.2021. године, а на основу члана 

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

  

О д л у к у 

 

V-1. Покреће се поступак за избор Слађане Ђорђевић, 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 Слађане Ђорђевић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
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1. др Славко Раденковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); 

2. др Борис Фуртула, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија;  

3. др Игор Ђуровић, доцент, Агрономски факултет у Чачку, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Хемија. 

 

 

VI 

 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-80/3 од 04.02.2021. године, а 

на основу члана 78 став 2 и члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и члана 113 

Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следећe 

О д л у к е 

VI-1. Покреће се поступак избора Марије Тодоровић, мастер биолога, у 

истраживачко звање истраживач-приправник Институту за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област: 

Биологија. 

 

VI-2. Марија Тодоровић, мастер биолог, бира се у истраживачко звање 

истраживач-приправник Институту за биологију и екологију Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област: Биологија, на три године. 

 

VII 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-80/13 од 05.02.2021. 

године у саставу: др Небојша Пантелић, варедни професор, Пољопривредни факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Хемија (предложени ментор), др Верица 

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

ужа научна област: Неорганска хемија (председник Kомисије) и др Данијела Стојковић, 

научни сарадник, Институт за Информационе Технологије, Универзитет у Крагујевац; 

научна област: Хемија, као и сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом СИНТЕЗА, 

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА ЗЛАТО(III) И 

ЗЛАТО(I) ЈОНА СА ЛИГАНДИМА S-ДОНОРСКОГ ТИПА“ за израду докторске 

дисертације кандидату Маријани П. Касаловић 

 

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

Небојша Пантелић. 

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 
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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. 

 

 

VIII 

 

На основу предлога Деканског колегијума број 01-80/1 од 29.01.2021. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

 

О д л у к е 

 

VIII-1. Предлаже се Универзитету у Крагујевцу и Влади Републике Србије да се на 

Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу у школској 2021/2022. 

години упише 290 буџетских и 10 самофинасирајућих студената на прву годину основних 

академских студија, 185 буџетских студената на мастер академске студије и 27 буџетских 

студената на прву годину докторских акдемских студија и то: 

 

УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ: 

 

Основне академске студије  

 

Физика.............................................................30 буџетских места, 

Хемија..............................................................65 буџетских места и 5 самофинансирајућих, 

Биологија.........................................................35 буџетских места и 5 самофинансирајућих, 

Екологија.........................................................40 буџетских места, 

Математика.....................................................50 буџетских места, 

Информатика..................................................70 буџетских места. 

 

Мастер академске студије  

 

Физика.............................................................15 буџетских места, 

Хемија..............................................................50 буџетских места, 

Биологија.........................................................20 буџетских места, 

Екологија.........................................................20 буџетских места, 

Биологија – Молекуларна биологија............20 буџетских места, 

Математика.....................................................30 буџетских места, 

Информатика..................................................30 буџетских места. 

 

Докторске академске студије  

 

Физика..............................................................5 буџетских места, 
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Хемија...............................................................8 буџетских места, 

Биологија..........................................................6 буџетских места, 

Математика......................................................2 буџетска места, 

Рачунарске науке.............................................2 буџетска места, 

Докторске школа Математике.......................4 буџетска места. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

VIII-2. Утврђује се предлог висине школарине за самофинансирајуће студенте: 

 

ПРЕДЛОГ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ 

СТУДЕНТЕ: 

 

за основне акдемске студије:......................................... 72.000,00 динара. 

за мастер академске студије: .........................................96.000,00 динара. 

за докторске академске студије: ..................................120.000,00 динара. 

 

 

 ПРЕДЛОГ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА СТРАНЕ СТУДЕНТЕ: 

 

за основне академске студије........................................... 2. 500 € по години студија  

за мастер академске студије............................................. 3. 000 € по години студија  

за докторске академске студије ....................................... 3. 000 € по години студија 

 

Ову одлуку доставити  Савету Факултета на даљи поступак. 

 

 

IX 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-80/10 од 05.02.2021. године, а на 

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

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IX-1. Одређује се да ће наставу у летњем семестру у школској 2020/2021. години у 

Институту за хемију Факултета на предмету Међународне норме стандардизације и 

акредитације на основним академским студијама хемије (IV година, летњи семестар) 

изводити доц. др Биљани Глишић, због одласка доц. др Марине Ћендић Серафиновић 

на породиљско одсуство. 

 

 

X 

 

На основу Извештаја рецензената у Институту за хемију у саставу: др Милош И. 

Ђуран, редовни професор у пензији и дописни члан САНУ, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија, др Зоран Д. 

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

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија, др Катарина Анђелковић, редовни 

професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Неорганска 
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хемија и др Виолета Марковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија, као и сагласности Института за хемију, 

бр. 03-80/14 од 05.02.2021. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

 

О д л у к у 

 

X-1. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис уџбеника под називом „Збирка 

задатака из Основа хемије за студенте биологије” аутора др Биљана Глишић, као 

помоћни уџбеник, проследи у даљу процедуру ради штампања. 

 

* * * * 

 

На основу Извештаја рецензената у Институту за хемију у саставу др Милош И. 

Ђуран, редовни професор у пензији и дописни члан САНУ, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија, др Зоран Д. 

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

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија и др Катарина Анђелковић, редовни 

професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Неорганска 

хемија, као и сагласности Института за хемију, бр. 03-80/15 од 08.02.2021. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

X-2. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис уџбеника под називом „Неорганска 

хемија” аутора др Снежана Рајковић, као основни уџбеник, проследи у даљу процедуру 

ради штампања. 

 

 

XI 

 

На основу предлога Деканског колегијума бр. 01-80/16 од 08.02.2021. године 

чланови Већа су упознати да је израђен нацрт Правилника о испитима Факултета. 

Правилник је прослеђен на разматрање члановима Већа, а исти доноси Декан Факултета.  

 Након што је секретар Факултета, Небојша Ђусић, дипл. правник упознао чланове 

Већа са процедуром доношења Правилика, чланови Наставно-научног већа су једногласно 

донели 

 

О д л у к у 

 

XI-1 Утврђује се предлог Правилника о испитима Природно-математичког 

Факултета у Крагујевцу и предлаже се да га Декан Факултета донесе. 

 

Саставни део ове одлуке је предлог Правилника о испитима из става 1 и налази се у 

прилогу. 

 

 






