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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 410 

15.09.2021. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

 

З А П И С Н И К 

 

Са LVI седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултетa у 

текућем мандатном периоду, одржане дана 15.09.2021. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe 22 члана већа и то: 

доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, проф. др Дејан Бојовић, др Небојша 

Даниловић,  проф. др Невена Ђукић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, 

проф. др Верица Јевтић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, проф. др 

Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић,  проф. др Бранка Огњановић, проф. др 

Александар Остојић, проф. др Биљана Петровић, проф. др Виолета Петровић, проф. др 

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

Стојановић, проф. др Марина Топузовић и Теодора Трифуновић, као и пет чланова 

Наставно-научног већа Факултета предствника студената: Милица Ашанин, Исидора 

Арсић, Јана Ђурђевић, Никола Милановић и Алекса Ђурђевић, који имају право да 

учествују у раду Наставно-научног већа Факултета при расправљању, односно одлучивању 

о питањима регулисаних Законом и Статутом Факултета. 

 

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

иницијативи: Секретар Факултета, Небојша Ђусић, дипл. правник, Самостални 

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

 

Седницом Наставно-научног већа Факултета председавао је, по овлашћењу Декана 

Факултета, проф. др Александар Остојић, Продекан за наставу Факултета. 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 

биологију и екологију. 

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

екологију. 

4. Утврђивање предлога чланова Комисија за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за математику и информатику. 

5. Покретање поступака за избор сарадника у звање асистент у Институту за физику и 

Институту за математику и информатику. 

6. Покретање поступака за избор сарадника у звање сарадник у настави у Институту за 

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

8. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у Институту 

за биологију и екологију. 

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

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

биологију и екологију. 

10. Предлог рецензената за оцену рукописа у Институту за математику и информатику. 

11. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

12. Разно. 
 

 

I 

 

Записник под бројем 400 са LV седнице Наставно-научног већа у текућем мандатном 

периоду, одржане дана 25.08.2021. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

По захтеву Института за биологију и екологију бр.04-410/11 од 10.09.2021. 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 

 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор за научну 

област Биологија, ужу научну област Физиологија биљака у Институту за биологију и 

екологију Факултета. 

 

III 

 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 05-410/20 од 13.09.2021. 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 

Биологија, ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у 

Институту за биологију и екологију Факултета. 
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IV 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-410/18 од 

13.09.2021. 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 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 Марко Петковић, редовни професор, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Рачунарске науке (председник 

Комисије); 

2. др Бранко Арсић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Примењено рачунарство; 

3. др Ана Капларевић-Малишић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Методологије рачунарства. 

 

* * * * 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-410/17 од 

13.09.2021. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

   

О д л у к у 

 

IV-2. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор 

два сарадника у звање асистент за научну област Математика, ужу научну област 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Ненад Теофанов, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Функционална анализа (председник 

Комисије); 

2. др Сузана Алексић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама; 

3. др Татјана Томовић Младеновић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама. 

 

 

V 

По захтеву Института за физику бр. 02-410/2 од 10.09.2021. године, а на основу члана 

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

 

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

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за научну област 

Физика, ужу научну област Радијациона физика у Институту за физику Факултета. 

 

* * * * 

 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-410/16 од 13.09.2021. 

године, а на основу члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

V-2. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за научну област 

Математика, ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

 

 
VI 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-410/13 од 13.09.2021. 

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 два сарадника у звање сарадник у настави за научну 

област Рачунарске науке, ужу научну област Методологије рачунарства у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

 

* * * * 

 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-410/14 од 13.09.2021. 

године, а на основу члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VI-2. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за научну 

област Математика, ужу научну област Алгебра и логика у Институту за математику и 

информатику Факултета. 
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VII 

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

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

у Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа научна област: Атомска, молекулска и 

оптичка физика (председник Комисије), др Ненад Стевановић, ванредни професор, 

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

Радијациона физика и Владимир Марковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Радијациона физика, као и сагласности 

Института за физику, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VII-1. Марко Милошевић,  бира се у звање студента демонстратора на ОАС 

Физика за наставне предмете: Електрoмагнетизам 1-3 часа вежби, Практикум из 

електромагнетизма 1-3 часа вежби и Програмски језици више генерације-3 часа вежби у 

Институту за физику Факултета, на годину дана.   
 

      VIII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-410/7 од 09.09.2021. 

године у саставу: др Ивана Теодоровић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, 

Природно-математички факултет, ужа научна област: Заштита животне средине, др Ивана 

Радојевић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, ужа 

научна област: Микробиологија (председник Комисије) и др Ђурђа Керкез, ванредни 

професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, ужа научна 

област: Заштита животне средине, као и сагласности Института за биологију и екологију, 

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 „Карактеризација биофилмова и процена њихове 

ефикасности у уклањању полутаната у биолошком третману отпадних вода“, 

кандидата Сандре Грујић, студента ДАС Биологија. 

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 
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органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету у 

Крагујевцу. 

 

IX 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-410/6 од 09.09.2021. 

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

једногласно донело следећу 

 

 

О д л у к у 

 

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

извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом „Ефекат 

индукованих метаболичких промена у фази клијања семена на физиолошко-

биохемијске карактеристике одабраних гајених биљака“ и испуњености услова 

кандидата Милице Кањевац, студента ДАС Биологија и предложеног ментора, за израду 

докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Тијана Цветић Антић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Биолошки 

факултет; научна област: Биологија, ужа научна област: Физиологија и молекуларна 

биологија биљака (председник Комисије); 

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

факултет; научна област: Биологија, ужа научна област: Физиологија биљака 

(предложени ментор); 

3. др Сузана Живковић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду, Институт за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“, научна област: Биологија, ужа научна 

област: Физиологија биљака. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 

      X 

На основу захтева  Института за математику и информатику бр. 05-410/9 од 

13.09.2021. године, а на основу члана 176 Статута Факултета и члана 14 и 15 Правилника о 

уџбеницима Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

X-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа: „Диференцијални и интегрални 

рачун“, аутора  др Сузане Алексић, доцента, у форми основног уџбеника за обавезан  

предмет Анализа 2 који се држи у зимском семестру на другој години основних академских 

студија  математике са фондом од 4 часа на недељном нивоу, у следећем саставу: 
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1. Академик др Стеван Пилиповић, професор емеритус, Универзитет у Новом Саду, 

Природно-математички факултет; редовни члан САНУ, ужа научна област: 

Функционална анализа; 

2. др Зоран Каделбург, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду;  

Математички факултет; ужа научна област: Реална и функционална анализа; 

3. др Љиљана Теофанов, редовни професор, Универзитет у Новом Саду; Факултет 

техничких наука; ужа научна област: Теоријска и примењена математика. 
 

 
XI 

На основу захтева Студентског парламента Факултета бр. 01-410/5 од 06.09.2021. 

године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-1. Одобрава се студентима Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

кумулативно сабирање ЕСПБ за упис треће и четврте године основних академских студија. 

Студентима из става 1. одве одлуке се одобрава упис треће године са 74 ЕСПБ 

(самофинасирајући) и 96 ЕСПБ (буџетски).  

Студентима из става 1. ове одлуке се одобрава упис четврте године са 111 ЕСПБ за 

самофинансирајуће, односно 144 ЕСПБ за буџетске студенте. 

 

* * * * 

 

На основу захтева Студентског парламента Факултета бр. 01-410/4 од 06.09.2021. 

године, а након дискусије у којој су учествовали проф. др Светлана Марковић и Продекан 

за наставу, проф. др Александра Остојић, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-2. Одобрава се свим студентима Факултета ванредни испитни рок Септембар 2 у 

којем се могу полагати сви испити.  

Испитни рок из става 1. ове Одлуке ће се одржати у периоду од 27.09. до 01.10.2021.  

године, а пријављивање ће се обавити 23.09. и 24.09.2021. године. 

 За реализацију ове одлуке задужују се Продекан за наставу и Студентска служба 

Факултета. 

 

* * * * 

 

На основу предлога Колегијума Факултета бр. 01-410/21 од 14.09.2021. године, 

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

 

XI-3. Одобрава се додатни редовни испитни рок за студенте који су током 

августовског и септембарског рока били позитивни на COVID 19, па нису били у 

могућности да изађу на испите у поменутим испитним роковима, у којем студенти који 

имају право на овај испитни рок могу да пријаве највише два испита. 

Испитни рок из става 1. ове Одлуке ће се одржати дана 24.09.2021. године, а 

пријављивање ће се обавити  у Студентској служби 23.09.2021. године у периоду од 9.00 h 

до 13.00 h. 

 За реализацију ове одлуке задужују се Продекан за наставу и Студентска служба 

Факултета. 

* * * * 

 

На захтев Прве крагујевачке гимназије бр. од 01-410/1 од 31.08.2021. године, а на 

основу члана 90  Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 

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

 

О д л у к у 

 

XI-4. Одобрава се ангажовање до 30% радног времена у Првој крагујевачкој 

гимназији у Крагујевцу за наставнике и сараднике за рад у одељењима обдарених ученика, 

следећим наставницима и сарадницима:  

1. Доц. др Ана Капларевић-Малишић; 

2. Др Драгана Станковић, асистент са докторатом; 

3. Др Драгана Јаковљевић, асистент са докторатом; 

4. Др Александар Миленковић; 

5. Александра Милосављевић, сарадник у настави; 

6. Јелена Димитријевић, сарадник у настави; 

7. Драгутин Остојић, сарадник у настави. 
 

* * * * 

 

На захтев Економског факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 01-410/2 и 01-410/3 

од 01.09.2021. године и сагласности Института за математику и информатику, а на основу 

члана 90  Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-5. Даје се сагласност др Бојани Боровићанин,  ванредном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Економском факултету, 

Универзитета у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Математика у економији са 

фондом од два часа предавања на годишњем нивоу, за школску 2021/2022. годину. 

XI-6. Даје се сагласност Немањи Вучићевићу, сараднику у настави, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Економском факултету, 
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Универзитета у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Математика у економији са 

фондом од три часа вежби на годишњем нивоу, за школску 2021/2022. годину. 

 
 

XII 

 У оквиру тачке разно Продекан за наставу, проф. др Александар Остојић је упознао 

чланове Наставно-научног већа о следећем: 

- Други уписни рок 

 
Број уписаних Слободна места 

ОАС Математика 2 25 

ОАС Физика 4 12 

ОАС Хемија 1+2 41 

ОАС Биологија 2 0+3 

ОАС Екологија 4 17 

Укупно 
 

96+3 

- У среду, 22. 9, ће се одржати седница Савета на којој ће учествовати, по први пут, 

чланови Савета из реда оснивача: 

o Др Андреја Илић; 

o Др мед. Марија Спасојевић; 

o Јелена Миливојевић, дипл. правник; 

o Др Данијела Цветковић; 

o Славица Марковић, дипл. математичар; 

o Владимир Петровић, дипл. правник. 

 

- Свечани пријем студената прве године – 24. 9. 2021. 

- Почетак наставе на првој години – 27. 9. 2021. 

- Уводно предавање се одржава уживо, а од друге недеље online. 

- Вежбе ће се одржавати уживо, са смањеним бројем студената по групама. Оне вежбе, 

где је то могуће, се такође могу одржавати online. 

- Почетак наставе на другој, трећој и четвртој години ОАС – 11. 10. 2021. 

- Почетак наставе на МАС – 11. 10. 2021. 

- Сва предавања, као и вежбе где је то могуће, ће се одржавати online, а вежбе уживо, 

са смањеним бројем студената по групама. 

- Објављена ранг листа предлога пројеката по јавном позиву за пријаву 

научноистраживачких односно уметничких пројеката младих истраживача и 

уметника Универзитета у Крагујевцу у оквиру Програма за научноистраживачке 

односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из 

средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и 






