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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 390 

15. 9. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са XXXVI седнице  Наставно-научног већа  Природно-математичког факултета 

у текућем мандатном периоду, одржане дана 15. 9. 2020. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe 30 чланова већа и 

то: доц. др Јована Богојески,  доц. др Биљана Бојовић, проф. др Бојана Боровићанин, др 

Милица Грбовић, доц. 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 Милан Ковачевић, проф. др Драгана Крстић, 

проф. др Зоран Матовић, проф. др Емилија Нешовић,  проф.др Огњановић Бранка, проф. 

др Александар Остојић, проф. др Зорица Петровић, проф.др Марија Станић,  проф. др 

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

Стојановић, проф. др Марина Топузовић и проф. др Срећко Трифуновић. 

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

сопственој иницијативи: Небојша Ђусић, дипл.прав. и  Далиборка Јовановић, 

економиста. 

Седницом Наставно-научног већа Факултета 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. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање редовни 

професор у Институту за математику и информатику. 

3. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање ванредни 

професор на Катедри општеобразовних предмета. 

4. Разматрање Извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент Институту 

за математику и информатику. 

5. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент у Институту за хемију. 

6. Утврђивање предлога чланова Комисија за избор сарадника у звање сарадник у 

настави у Институту за математику и информатику. 

7. Покретање поступака за избор научних сарадника у Институту за хемију. 

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

биологију и екологију. 

9. Разматрање захтева за продужење рока за одбрану докторске дисертације. 

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

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

хемију. 

11. Преиначење одлука Наставно-научног већа број 270/XV-1 од 8. 7. 2020. године и 

100/VII-4 од 12. 2. 2020. године. 

12. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

13. Разно. 
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I 

Записник под бројем 330 са XXXV седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 26.08.2020. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-390/13 од 14. 

9. 2020. 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 једног наставника у звање редовни професор за ужу научну област 

Геометрија у Институту за математику и информатику, Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор у пензији, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Геометрија; датум избора у звање: 14. 12. 2004. (председник Комисије); 

2. др Зоран Ракић, редовни професор; Математички факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Геометрија; датум избора у звање 13. 4. 2011; 

3. др Мирјана Ђорић, редовни професор; Математички факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Геометрија; датум избора у звање: 14. 7. 2010. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 

На основу захтева Катедре општеобразовних предмета, бр. 06-390/1 од 

01.09.2020. 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 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област 

Енглески језик на Катедри општеобразовних предмета, Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Предраг Новаков, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у 

Новом Саду; ужа научна област: Англистика; датум избора у звање: 3. 7. 2009; 

2. др Мирјана Мишковић-Луковић, редовни професор, Филолошко-уметнички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Енглески језик и 

лингвистика; датум избора у звање: 5. 7. 2016; 

3. др Весна Богдановић, ванредни професор, Факултет техничких наука, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Англистика и језик струке; датум 

избора у звање: 17. 3. 2020 (председник Комисије). 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
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IV 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

390/15 од 14.09.2020. у саставу: др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор 

у пензији, Природно-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; др 

Емилија Нешовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Геометрија, као и сагласности Института за 

математику и информатику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 22.07.2020. 

године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Јелене Ђорђевић, истраживача-приправника, у 

звање асистент за ужу научну област Геометрија 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. 

V 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-390/4 од 10.09.2020. године, а на основу 

члана 103 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 сарадника у звање асистент за ужу научну област 

Аналитичка хемија у Институту за хемију, Факултета. 

VI 

На основу захтева Института за математику и информатику бр.05-390/14 од 

14.09.2020. 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 сарадник у настави за ужу научну област Математичка 

анализа са припремама, а у Институту за математику и информатику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

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

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама (председник Комисије); 
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2. др Миодраг Спалевић, редовни професор; Машински факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Математика и рачунарство; 

3. др Сузана Алексић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама. 

На основу захтева Института за математику и информатику бр.05-390/16 од 

14.09.2020. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Методологије 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Марко Петковић, редовни професор; Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; 

2. др Татјана Стојановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција (председник 

Комисије); 

3. др Бобан Стојановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи. 

VII 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-390/7 од  10.09.2020. 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 Милене Вукић, истраживача-сарадника, у 

научно звање научни сарадник у Институту за хемију, Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Милене Вукић у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Ненад Вуковић, ванредни професор; Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија (председник 

Комисије); 

2. др Веле Тешевић, редовни професор, Хемијски факултет у Београду, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Владимир Михаиловић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија. 

*         *        * 
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По захтеву Института за хемију, бр. 03-390/8 од  10.09.2020. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

VII-2. Покреће се поступак за избор Ненада Јоксимовића истраживача-

сарадника, у научно звање научни сарадник у Институту за хемију, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Ненада Јоксимовића 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Ненад Јанковић, виши научни сарадник, Институт за информационе 

технологије Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија 

(председник Комисије); 

2. др Зорица Бугарчић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Милан Вранеш, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Аналитичка хемија. 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-390/9 од  10.09.2020. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

VII-3. Покреће се поступак за избор Јелене Петронијевић истраживача-

сарадника, у научно звање научни сарадник у Институту за хемију, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Јелене Петронијевић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Ненад Јанковић, виши научни сарадник, Институт за информационе 

технологије Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија 

(председник Комисије); 

2. др Биљана Петровић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Милан Вранеш, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Аналитичка хемија. 

VIII 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-390/3 од 10.09.2020. године у саставу: др 

Снежана Д. Марковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

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

биологија (председник Комисије), др Драгана Шеклић, научни сарадник, Институт за 

информационе технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија, др 

Јелена Ракобрадовић, научни сарадник, Институт за онкологију и  радиологију Србије; 
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научна област: Медицина, као и сагласности Института за биологију и екологију, 

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 Милене Јовановић, мастер 

биолога у звање истраживач-сарадник, за научну област Биологија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању 

од 30 дана. 

IX 

На основу захтева Љубице Кузмановић бр. 02-390/11 од 10. 9. 2020. 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 

IX-1. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под насловом 
„Моделовање фотонско кристалних оптичких влакана са W индексом преламања“  

кандидату Љубици Кузмановић и то у трајању до годину дана, за израду докторске 

дисертације. 

X 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-390/6 од 10. 9. 2020. године и члана 

39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Структура и антимикробна активност комплекса бакра(II), цинка(II) и сребра(I) 

са лигандима који садрже пиридин“ и испуњености услова кандидата Тине 

Андрејевић и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним 

насловом, у следећем саставу: 

1. др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; дописни члан САНУ; ужа научна област: 

Неорганска хемија (председник Комисије); 

2. др Изток Турел, редовни професор, Факултет за хемију и хемијску технологију, 

Универзитет у Љубљани, Словенија; ужа научна област: Неорганска хемија;  

3. др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник, Институт за молекуларну 

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

Молекуларна биологија; 

4. др Зоран Д. Матовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; 
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5. др Биљана Ђ. Глишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (предложени ментор). 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XI 

На основу захтева  др Невене Михаиловић, бр. 03-390/10 од 10. 09. 2020. године, 

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

је донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Преиначава се одлука бр. 270/XV-1 од 08. 07. 2020. године, тако да гласи: 

„Одобрава се др Невени Михаиловић научном сараднику у Институту за хемију 

Факултета плаћено одсуство у периоду од 1. 10. 2020. до 1. 4. 2021. године у циљу 

усавршавања у иностранству у трајању од шест месеци.“ 

Поменута Одлука је један од неопходних докумената за тренутно актуелан 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

стипендирање истраживача постдоктораната у престижним научно-истраживачким 

организацијама у иностранству. Кандидат ће постдокторско усавршавање провести на 

Фармацеутском факултету Универзитета у Љубљани (Словенија), под менторством 

проф. др Сама Крефта, редовног професора истог факултета. 

*         *        * 

На основу захтева  др Драгане Јаковљевић, бр. 04-390/17 од 15. 09. 2020. године, 

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

је донело следећу 

О д л у к у 

XI-2. Преиначава се одлука бр. 110/VII-4 од 12. 02. 2020. године, тако да гласи: 

„Даје се сагласност др Драгани Јаковљевић, асистенту у Институту за биологију 

и екологију Факултета, за постдокторско усавршавање у иностранству у трајању од шест 

месеци (од 1. 11. 2020. до 1.5 . 2021. године).“ 

Сагласност је један од неопходних докумената за тренутно актуелан конкурс 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

суфинансирање постдокторског усавршавања у научно-истраживачким организацијама 

у иностранству. Постдокторско усавршавање планира да проведе на  Институту за 

биљну физиологију (Пољска академија науке) у Кракову, под менторством проф. др 

Едите Скрзипек. 

XII 

На основу захтева Студентског парламента бр. 01-390/12 од 14.09.2020. године, 

Наставно-научно веће је са 1 гласом „ПРОТИВ“, донело следећу 
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О д л у к у 

XII-1. Oдобрава се кумулативно сабирање ЕСПБ за упис треће и четврте године 

основних академских студија. 

Студенти би уписивали трећу годину са 74 ЕСПБ (самофинасирајући) и 96 ЕСПБ 

(буџетски). За упис четврте године је потребно 111 ЕСПБ за самофинансирајуће, 

односно 144 ЕСПБ за буџетске студенте. 

На основу захтева Прве крагујевачке гимназије, бр. 01-390/2 од 01. 09. 2020. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XII-2. 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: 

• Доц. др Ана Капларевић-Малишић, 

• Доц. др Ненад Стојановић, 

• Љубица Ковачевић, асистент, 

• Александра Милосављевић, сарадник у настави 

• Драгутин Остојић, сарадник у настави. 

XIII 

Под тачком разно повела се дискусија поводом броја уписаних студената у 

другом уписном року као и о Одлуци Сената Универзитета а, у вези са препорукама о 

начину држања наставе у наредној школској години. У дискусији су учествовали: проф. 

др Иван Живић, проф. др Марија Станић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. др 

Светлана Марковић и проф. др Милан Ковачевић.  

*         *        * 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 29 минута. 

*         *        * 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


