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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 170 

20. 5. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 20. 5. 2020. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало је 27 чланова већа и 

то: доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, др Бојана Боровићанин, 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 Сања Јанићевић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др 

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

Светлана Марковић, проф. др Емилија Нешовић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др 

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

Милан Станковић,  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 Декана 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 биологију и екологију. 

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

Институту за хемију. 

4. Утврђивање предлога о избору предавача ван радног односа у Институту за 

математику и информатику. 

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

биологију и екологију. 

6. Утврђивање предлога одлука о избору виших научних сарадника. 

7. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за математику и 

информатику. 

8. Разматрање Извештаја Комисијa за оцену научне заснованости теме докторских 

дисертација и испуњености услова кандидата у Институту за биологију и 

екологију и Институту за хемију. 

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

10. Усвајање термина испитних рокова. 

11. Поверавање наставе у Институту за математику и информатику. 
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12. Предлог кандидата за делегата Скупштине и члана Управног одбора Друштва 

физичара Србије (ДФС). 

13. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

14. Разно. 

I 

Записник под бројем 130 са XXX седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 11. 03. 2020. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-130/12  од 9. 3. 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 

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

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

Генетика и еволуција у Институту за биологију и екологију, Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и еволуција; 

датум избора у звање: 30. 9. 2010. године; (председник Комисије),  

2. др Марина Стаменковић-Радак, редовни професор, Биолошки факултет, 

Универзитет у Београду, ужа научна област: Генетика и еволуција; датум избора 

у звање: 16. 4. 2014. године. 

3. Академик др Драгослав Маринковић, редовни професор у пензији, Биолошки 

факултет, Универзитет у Београду, ужа научна област: Генетика и еволуција, 

датум избора у звање: 1. 2. 1981. године. 

*         *        * 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-170/6  од 18.05.2020. 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 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Неорганска 

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

Крагујевцу, у следећем саставу: 
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1. др Зоран Матовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); датум избора: 26. 9. 2013; 

2. др Срећко Трифуновић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; датум избора: 

27. 5. 2005; 

3. др Биљана Глишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; датум избора: 13. 09. 2017; 

4. др Драган Ђорђевић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Општа и Неорганска хемија; датум 

избора: 15. 10. 2018; 

5. др Матија Златар, виши научни сарадник; Институт за хемију, технологију и 

металургију, Универзитет у Београду; научна област: Хемија; датум избора: 29. 

3. 2017. 

*         *        * 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: Небојша Ђусић, 

дипл.прав., проф. др Виолета Петровић, проф. др Александар Остојић, проф. др Бобан 

Стојановић и проф. др Светлана Марковић. Након ове дискусије, а на основу члана 127 

Статута Универзитета у Крагујевцу и на основу Извештаја стручне комисије у саставу: 

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

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи (председник Комисије); др Милош Ивановић, 

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

научна област: Рачунарске комуникације; др Ана Капларевић-Малишић, доцент, 

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

Програмирање, и предлога Већа катедре Института за математику и информатику бр. 

05-170/10 од 18.05.2020. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-1. Мр Срђан Атанасијевић, магистар електротехничких наука, бира се у 

звање предавача ван радног односа на предмету Софтверски инжењеринг у Институту 

за математику и информатику на период у трајању од једне школске године. 

Предлаже се Декану Факултета да са именованим закључи Уговор о ангажовању 

са укупним фондом од 10 часова. 

V 

По захтеву Института за  биологију и екологију, бр. 04-170/12 од 18. 5. 2020. 

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 ужу научну област 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и 

екологију, Факултета. 

VI 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Биљана Петровић, ванредни 

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

област: Неорганска хемија (председник Комисије); др Биљана Шмит, виши научни 

сарадник, Институт за информационе технологије Крагујевац, Универзитет у 

Крагујевцу; научна област: Хемија; др Тања Солдатовић, ванредни професор; Државни 

универзитет у Новом Пазару; ужа научна област: Хемија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/13 од 16.03.2020. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Снежана Јовановић-Стевић изабере 

у научно звање виши научни сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију, 

Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

*         *        * 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Биљана Петровић, ванредни 

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

област: Неорганска хемија (председник Комисије); др Биљана Шмит, виши научни 

сарадник, Институт за информационе технологије Крагујевац, Универзитет у 

Крагујевцу; научна област: Хемија; др Милан Вранеш, ванредни професор; Природно-

математички факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Аналитичка 

хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу бр. 25/14 од 16.03.2020. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

VI-2.  Утврђује се предлог одлуке да се др Ана Рилак-Симовић изабере у научно 

звање виши научни сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију, 

Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Зорица Бугарчић, редовни професор, 

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

Органска хемија (председник Комисије); др Зоран Ратковић, ванредни професор, 

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

хемија; др Снежана Ђорђевић, ванредни професор; Медицински факултет ВМА 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Медицинска хемија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/12 од 

16.03.2020. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-3.  Утврђује се предлог одлуке да се др Марина Костић изабере у научно 

звање виши научни сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију, 

Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

VII 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Ђурђица Такачи, редовни професор, 

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

Математичка анализа и вероватноћа (председник Комисије); др Бранислав Поповић, 

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

Крагујевцу; ужа научна област: Методика, историја и филозофија математике; др 

Слађана Димитријевић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/15 од 

19.05.2020. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Александар Миленковић, самостални стручно-технички сарадник-систем 

аналитичар, бира се у звање истраживач-сарадник за научну област Математика, на 

четири године. 

VIII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-170/2 од 

20.03.2020. године у саставу: др Оливера Милошевић Ђорђевић, редовни 

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

област: Генетика и еволуција (предложени ментор); др Гордана Јоксић, научни 

саветник, Институт за нуклеарне науке Винча у Београду; научна област: Биологија, 

ужа научна област: Генетичка токсикологија (председник Комисије), др Дарко 

Грујичић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; 

ужа научна област: Генетика и еволуција, као и сагласности Института за биологију 

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

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Промене у геному лимфоцита периферне крви пацијената са кардиоваскуларним 

болестима: фактори ризика и протективни ефекат гљиве Lenzites betulinus (L.) Fr. „ 

за израду докторске дисертације кандидату Јовани Тубић-Вукајловић. 

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

Оливера Милошевић-Ђорђевић. 

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 

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. 

*         *        * 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-170/8 од 

18.05.2020. године у саставу др Биљана Ђ. Глишић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија 

(предложени ментор); др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; дописни члан САНУ; ужа научна 

област: Неорганска хемија (председник Комисије); др Јасмина Никодиновић-Рунић, 

научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, 

Универзитет у Београду; научна област: Биологија, ужа научна област: Молекуларна 

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

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; др Биљана 

Петровић, ванредни професор; Природно-математички факултет, Универзитет у 

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

хемију, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Синтеза, карактеризација и антимикробна активност полинуклеарних комплекса 

сребра(I) са ароматичним азот-донорским лигандима“ за израду докторске 

дисертације кандидату Соњи Ђурић. 
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Предлаже се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке доц. др 

Биљана Глишић. 

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 

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. 

IX 

На основу захтева Филипа Вукајловића и сагласности Института за биологију 

и екологију, бр. 04-170/11 од 18. 5. 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 
„Утицај исхране на животни циклус и морфолошку варијабилност Plodiainterpunctella 

(Lepidoptera: Pyralidae)“  кандидату Филипу Вукајловићу и то у трајању до годину дана, 

због техничких потешкоћа као и због ванредног стања услед пандемије изазване вирусом 

Covid 19 за израду докторске дисертације. 

X 

На основу Одлуке о укидању ванредног стања Владе Републике Србије (Сл. 

Гласник Р.С 65/2020 од 6. 5. 2020. године) и дописа Министарства просвете, науке и 

технолошког радзвоја број 243/2020/06 од 5. 5. 2020. године, и у складу са Изменама и 

допунама Статута ПМФ-а од 7. 2. 2020. године, и Колегијума Факултета, Наставно-

научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Усвајају се следећи испитни рокови у школској 2019/2020. години и то: 

-  Априлски рок (важи само за студенте који су Факултет уписали пре новог 

Закона о високом образовању, пре Болоње) одржаће се у термину од 25. до 29. 5. 

2020. године; 
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- Мајски рок (важи само за студенте који су Факултет уписали пре новог Закона о 

високом образовању, пре Болоње) одржаће се у термину од 3. до 12. 6. 2020. 

године; 

- Јунски испитни рок одржаће се у термину од 15. 6. до 3. 7. 2020. године; 

- Јулски испитни рок одржаће се у термину од 6. до 17. јула 2020. године; 

- Августовски испитни рок одржаће се у термину од 24. 8. до 2. 9. 2020. године, 

- Септембарски испитни рок одржаће се у термину од 7. до 23. 9. 2020. године. 

XI 

На основу захтева Управника Института за математику и информатику бр. 05-

170/3 од 14.05.2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Одређује се да у апсолвентским роковима, испитивање из предмета 

Нумеричка анализа за студенте који су уписани по старом програму (пре ступања на 

снагу Закона о високом образовању, тј. пре увођења Болоњског процеса) повери проф. 

др Марији Станић, јер је предметни наставник, доц. др Татјана Томовић, на 

породиљском одсуству. 

XII 

На основу захтева Института за физику бр. 02-170/1 од 20.03.2020. године, 

Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-1. Предлаже се да  др Виолета Петровић, ванредни професор, буде кандидат 

за делегата Скупштине и члана Управног одбора Друштва физичара Србије (ДФС) 

испред Природно-математичког факултета. 

XIII 

На основу захтева Педагошког факултета у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу, 

бр. 01-170/5 од 15.05.2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно- 

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XXIII-1.  Даје се сагласност др Емилији Нешовић, ванредном професору на 

Институту за математику и информатику, за ангажовање на докторским студијама на 

Педагошком факултету у летњем семестру школске 2019/20. године, за извођење наставе 

и испита из предмета Теоријско-методичке основе геометрије.  

XIV 

У оквиру ове тачке поведена је шира дискусија у којој су учествовали: проф. др 

Срећко Трифуновић, Небојша Ђусић, дипл.прав., проф. др Александар Остојић, проф. 
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др Милан Ковачевић и проф. др Милан Јоксовић. Декан Факултета је нагласио да због 

ванредног стања није одржан Дан Факултета и да ће дипломе студенти подизати како ко 

долази. Такође је истакао да ће бити додељене награде најбољим студентима али у 

септембру када буде пријем нових студената. Током лета ће бити сукцесивно додељене 

и јубиларне награде запосленима на Факултету. Нагласио је да је Факултет добио 

одређени број маски и рукавица. Честитао је студенту Владимиру Бараћу и Валентини 

Цмиљановић на престижним наградама за своје мастер радове. На крају је обавестио 

чланове Већа да се у I крагујевачкој гимназији отвара нови смер за надарене ученике 

физике. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 40 минута. 

*         *        * 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка Јовановић 

П Р О Д Е К А Н  З А  Н А С Т А В У 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


