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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број:  460 

14. 10. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са XXXIX седнице  Наставно-научног већа  Природно-математичког факултета 

у текућем мандатном периоду, одржане дана 14. 10. 2020. године, са почетком у 12 

часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe у тренутку 

отварања 29 чланова већа и то: доц. др Јована Богојески,  доц. др Биљана Бојовић, проф. 

др Бојана Боровићанин, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Милица Грбовић, доц. др 

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

Иван Живић, др Сања Јанићевић, проф. др Верица Јевтић, проф. др Милан Јоксовић, 

проф. др Милан Ковачевић, проф. др Драгана Крстић, 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 

Светислав Савовић, проф. др Владица Симић, проф. др Марија Станић, др Милан 

Станковић,  др Драгана Стевановић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан 

Стојановић и проф. др Марина Топузовић. 

Седници су са малим закашњењем приступили следећи чланови већа: др Драгана 

Јаковљевић и проф.др Светлана Марковић па је седници у даљем раду присуствовао 

укупно 31 члан. 

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 председавао је Декан Факултета, 

проф. др Марија Станић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили 

следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Верификација члана Наставно-научног већа. 

2. Усвајање записника са претходне седнице. 

3. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање редовни професор у 

Институту за биологију и екологију 

4. Утврђивање предлога одлука за избор наставника у звање доцент у Институту за 

физику и Институту за математику и информатику. 

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

математику и информатику. 

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

Институту за хемију. 

7. Разматрање Извештаја Комисије за избор два сарадника у звање сарадник у 

настави у Институту за математику и информатику. 
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8. Разматрање Извештаја Комисије за избор сарадника у звање сарадник у настави 

у Институту за математику и информатику. 

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

екологију. 

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

и информатику. 

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

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за 

биологију и екологију. 

12. Организација наставе у Институту за математику и информатику. 

13. Информација о изменама и допунама Правилника о докторским академским 

студијама на Природно-математичком факултету у Крагујевцу и Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације на Природно-математичком 

факултету у Крагујевцу. 

14. Разно. 

I 

На основу дописа Института за хемију број 460/4 од 08. 10. 2020. године,  а сходно 

члану 178. Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следеће 

О д л у к е 

I-1. Верификује се мандат новоизабраном члану Наставно-научног већа др 

Биљани Петровић, редовном професору у Институту за хемију, у текућем мандатном 

периоду: 

Верификацијом мандата проф. др Биљана Петровић је постала пуноправни члан 

већа на текућој седници. 

I-2. Утврђује се да је проф. др Срећку Трифуновићу престао мандат као члану 

Наставно-научног већа, закључно са 30.9.2020. године, због престанка радног односа на 

Факултету поводом одласка у старосну пензију. 

Утврђује се да је др Љубинки Јоксовић престао мандат као члану Наставно-

научног већа закључно са 30.09.2020. године сходно члану 175. став 6. Статута 

Факултета, због ступања на дужност Продекана за финасије проф. др Верице Јевтић, а 

самим тим и стицање својства члана Наставно-научног већа по службеној дужности, 

почев од 1.10.2020. године. 

II 

II-1 Записник под бројем 450 са XXXVIII седнице Наставно-научног већа у 

текућем мандатном периоду, одржане дана 7. 10. 2020. године, једногласно је усвојен. 

III 

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

математичког факултета у саставу: др Владица Симић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије), др Иво Караман, 
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редовни професор Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа 

научна област: Зоологија и др Слободан Макаров, редовни професор, Биолошки 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Биологија развића животиња, као 

и дописа Универзитета бр. IV-01-526/6 од 08. 10. 2020. 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 

Мирјана Стојановић Петровић, ванредни професор, изабере у звање редовни 

професор за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине у Институту за  биологију и екологију Факултета на неодређено време. 

Ову одлуку заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

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

математичког факултета у саставу: др Милан Ковачевић, редовни професор, 

Природно-математички факултет, Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Атомска, молекулска и оптичка физика (председник Комисије), др Мирјана 

Ивановић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом 

Саду; ужа научна област: Рачунарске науке и информатика и др Бобан Стојановић, 

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

Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање, као и дописа Универзитета бр. IV-01-

525/5 од 08. 10. 2020. 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 

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

Владимир Цвјетковић, доцент, изабере у звање доцент за ужу научну област 

Информатика у физици у Институту за физику Факултета, на пет година.  

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак 

*  *  *  

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

математичког факултета у саставу: др Мирослава Петровић Торгашев, редовни 

професор у пензији, Природнo-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Геометрија (председник Комисије), др Мирослава Антић, ванредни 

професор, Математички факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Геометрија и др Емилија Нешовић, ванредни професор, Природнo-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Геометрија, као и дописа 

Универзитета бр. IV-01-527/6 од 08.10.2020. 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  



4 

О д л у к у 

IV-2. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Милица Грбовић, асистент, изабере у звање доцент за ужу научну област Геометрија 

у Институту за математику и информатику Факултета, на пет година.  

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак.  

V 

По захтеву Института за математику и информатику број 460/9 од 12. 10. 2020. 

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 

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

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

Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа научна област Примењено 

рачунарство у Институту за математику и информатику Факултета. 

VI 

На основу захтева Института за хемију број 460/5 од 08.10.2020. године и члана 

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

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Аналитичка хемија у 

Институту за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у 

следећем саставу: 

1. др Љубинка Јоксовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); 

2. др Маја Pagnacco (Пањако), виши научни сарадник, Инсиститут за хемију, 

технологију и металургију Универзитета у Београду, ужа научна област: Хемија; 

3. др Андрија Ћирић,  доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија. 

VII 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 460/8 

oд 12.10.2020. године, у саставу: др Марија Станић,  редовни професор, Природно-

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

анализа са применам (председник комисије), др Миодраг Спалевић,  редовни 

професор, Машински факузлтет, Универзитет у Београду, ужа научна област: 

Математика и рачунарство и др Сузана Алексић,  доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 
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применама, као и сагласности Института за математику и информатику Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 09.09.2020. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Немање Вучичевића, дипломираног 

математичара, у звање сарадник у настави за ужу научну област Математичка 

анализа са применама у Институту за математику и информатику, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана 

достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту 

Факултета.  

*  *  *  

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 460/8 

oд 12.10.2020. године, у саставу: др Марија Станић,  редовни професор, Природно-

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

анализа са применам (председник комисије), др Миодраг Спалевић, редовни 

професор, Машински факузлтет, Универзитет у Београду, ужа научна област: 

Математика и рачунарство и др Сузана Алексић,  доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 

применама, као и сагласности Института за математику и информатику Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 09.09.2020. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Александре Милосављевић, 

дипломираног математичара, у звање сарадник у настави за ужу научну област 

Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику, 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета.  

VIII 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу број 

460/11 од 12.10.2020. године,  у саставу: др Марко Петковић,  редовни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, ужа научна област: Рачунарске 

науке, др Татјана Стојановић,  доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу, ужа научна област: Вештачка интелигенција (председник комисије) и др 

Бобан Стојановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу, ужа научна област: Применњено рачунарство и Информационе 

технологије и системи, као и сагласности Института за математику и информатику 

Факултета, а по конкурсу расписаном дана 09.09.2020. године у листу „Послови“, 

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

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Драгутина Остојића, дипломираног 

информатичара, у звање сарадник у настави за ужу научну област Методологије 

рачунарства у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета.  

IX 

По захтеву Института за биологију и екологију број 460/12 од 12. 10. 2020. 

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 Ане Обрадовић, у 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 Ане Обрадовић у 

звање  из става 1 ове одлуке у следећем саставу:  

1. др Бранка Огњановић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија; 

2. др Биљана Божић Недељковић, редовни професор, Биолошки факултет, 

Универзитет у београду, научна област: Биологија, Ужа научна област: 

Имунологија (председник комисије) 

3. др Емилија Маринковић, научни сарадник, Институт за вирусологију, вакцине 

и серуме „Торлак“, Универзитет у Београду, научна област: Биологија, ужа 

научна област: Имунологија. 

X 

По захтеву Института за математику и информатику број 460/16 од  13.10.2020. 

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

једногласно је донело следећу  

О д л у к у  

X-1. Покреће се поступак за избор Милоша Павковића, 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 Милоша Павковића 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Александар Пеулић, научни сарадник, Електротехнички факултет, 

Универзитет у Београду; научна област: Информационе технологије  
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2. др Милош Ивановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске комуникације 

(председник Комисије); 

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

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање. 

XI 

На основу захтева Института за биологију и екологију број 460/15 од 12.10.2020. 

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

једногласно донело следећу 

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 

„Биохемијска карактеризација изабраних биљних врста из родова Triticum, Avena и 

Triticosecale у условима топлотног стреса“ и испуњености услова кандидата Стефана 

Марковића, асистента и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под 

наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Невена Ђукић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија (предложени 

ментор); 

2. др Драган Живанчев, виши научни сарадник, Институт за ратарство и 

повртарство, Институт од националног значаја за Републику Србију; научна 

област: Биотехничке науке – прехрамбено инжењерство; научна дисциплина: 

Технологија биљних производа; ужа научна дисциплина: Квалитет и 

безбедност хране биљног порекла (председник Комисије); 

3. др Јелена Лозо, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Биохемија и молекуларна биологија 

 

Ову одлуку доставити Универзитеу у Крагујевцу на даљи поступакк. 

*  *  *  

На основу захтева Института за биологију и екологију број 460/14 од 12.10.2020. 

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XI-2. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Аберантни метаболизам масних киселина као важан прогностички маркер код 

карцинома дојке“ и испуњености услова кандидата Јоване Јованкић, истраживача 

приправника, и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним 

насловом, у следећем саставу: 
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1. др Милош Матић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

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

биологија (председник Комисије); 

2. др Александра Николић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду; научна област: 

Молекуларна биологија; 

3. др Данијела Цветковић, научни сарадник, Институт за информационе 

технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија (предложени 

ментор); 

4. др Ненад Филиповић, редовни професор, Факултет инжењерских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењена механика и 

примењена информатика и рачунарско инжењерство; 

5. др Александар Караниколић, ванредни професор, Факултет медицинских 

наука, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Хирургија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XII 

На основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета на 

седници одржаној 14. 10. 2020. године донело је следећу: 

О д л у к у 

XII-1 Одобрава се Институту за математику и информатику промена семестара и 

то за следеће предмете: 

- Теорија бројева и криптографија и Елементи теорије бројева у школској 

2020/2021 години – предмети ће се у овој школској години реализовати у 

зимском уместо у летњем семестру. 

- Биоетикa у школској 2020/2021 години – предмет ће се у овој школској години 

реализовати у летњем уместо у зимском семестру. 

- Објектно-оријентисано програмирање у школској 2020/2021 години – 

предмет  ће се у овој школској години реализовати у летњем уместо у зимском 

семестру. 

XIII 

Декан Факултета је упознао чланове Наставно-научног већа Факултета да у 

Правилнику о докторским академским студијама и Правилнику о пријави, изради и 

одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу и истих аката Факултета, 

постоји недоумица око института „потенцијални ментор“, „предложени ментор и 

института „ментор“ тачније, која су права и обавезе истих. Такође, постојала је 

недоумица ко тачно Већу катедре даје предлог за  
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