
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 230 

28.04.2021. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане у електронском облику дана 28.04.2021. године, са 

почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe у тренутку отварања 

30 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, др Драгана Јаковљевић, др 

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

Ковачевић, 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, проф. др Марина Топузовић и Теодора Трифуновић. 

 

Седници су са малим закашњењем приступили проф. др Милош Ивановић и проф. 

др Владица Симић, па је седници у даљем раду присуствовало укупно 32 члана. 

 

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 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 наставника у звање редовни професор 

у Институту за биологију и екологију. 

3. Разматрање извештаја о избор наставника у звање ванредни професор у Институту за 

математику и информатику. 

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

докторатом у Институту за физику. 

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

Институту за хемију. 

6. Утврђивање предлога одлука о избору научних сарадника у Институту за биологију и 

екологију и Институту за хемију. 

7. Покретање поступака за избор истраживача-сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 

8. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за математику и информатику. 
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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. Разматрање захтева за продужење рока за одбрану докторске дисертације. 

11. Поверавање наставе на Институту за математику и информатику. 

12. Предлог допуне листе ментора за школску 2020/2021. годину. 

13. Усвајање листе чланова радне групе за имплементацију Државне матуре при упису 

кандидата на основне академске студије. 

14. Предлог рецензената за оцену рукописа у Институту за физику. 

15. Разно. 

 

 

I 

 

Записник под бројем 210 са XLVIII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 14.04.2021. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

 На основу захтева Института за биологију и екологију брoj 04-230/12 од 26.04.2021. 

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 једног наставника у звање редовни професор за научну област: Биологија, ужу 

научну област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака у Институту за биологију 

и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем 

саставу:  

1. др Петар Марин, редовни професор, Универзитет у Београду, Биолошки факултет; 

ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака (председник 

Комисије); датум избора у звање: 25. 11. 2003; 

2. др Ружица Игић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду; Природно-

математички факултет; ужа научна област: Ботаника; датум избора у звање: 1. 1. 

2005; 

3. др Соња Дулетић-Лаушевић, редовни професор, Универзитет у Београду, 

Биолошки факултет; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика 

биљака; датум избора у звање: 9. 10. 2019. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

 

 

III 

 

На основу члана 16. став 4. и члана 22. став 9. Правилника о начину и поступку 

стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу и чланa 

176 Статута Факултета по разматрању Извештаја о пријављеним кандидатима                    

бр. 05-38/11 од 24.03.2021. године, након дискусије у којој су учествовали Секретар 
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Факултета, Небојша Ђусић, дипл. правник, Декан Факултета, проф. др Марија Станић и 

проф. др Бојана Боровићанин, Наставно-научно веће једногласно је донело следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

III-1. Одлаже се доношење одлуке по конкурсу расписаном дана 13.01.2021. године 

у листу „Послови“ за избор наставника у звање ванредни професор за ужу научну област: 

Дискретна математика у Институту за математику и информатику Факултета, из разлога 

што Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима број 05-38/11 

од 24. 03. 2021. године не садржи предлог за избор одређеног кандидата у одговарајуће 

звање прописан чланом 16. став 4. Правилника о начину и поступку стицања звања и 

заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу. 

Одређује се рок од 30 дана од дана доношења овог закључка ради допуне Извештаја 

из става 1. овог закључка у делу који се односи на давање предлога за избор или предлога 

да се пријављени кандидат не изабере у наведено звање. 

Задужује се Комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима 

оформљена одлуком Већа за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу број 

IV-01-94/15 од 10. 02. 2021. године да допуну извештаја у складу са ставом 2. овог 

закључка достави Наставно-научном већу Факултета најкасније до 28.05.2021. године. 

 

 

IV 

 

 На основу захтева Института за физику број 02-230/2 од 22.04.2021. 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: Физика, ужу научну 

област: Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за физику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Светислав Савовић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Субатомска физика 

(председник Комисије); 

2. др Милан Ковачевић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 

физика;  

3. др Бранко Дрљача, редовни професор, Универзитет у Приштини, Природно-  

математички факултет, Косовска Митровица; ужа научна област: Теоријска 

физика.  

 

 

V 

  

На основу захтева Института за  хемију број 03-230/3 од 22.04.2021. године и члана 

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

 

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

једног сарадника у звање асистент за научну област: Хемија, ужу научну област: 

Неорганска хемија у Институту за хемију Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Снежана Рајковић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Неорганска хемија 

(председник Комисије); 

2. др Катарина Анђелковић, редовни професор, Универзитет у Београду, 

Хемијски факултет; ужа научна област: Неорганска хемија;  

3. др Биљана Петровић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Неорганска хемија. 

 

 

VI 

 

На основу чланова 113 и 114 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 Милица 

Стојковић-Пиперац, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа 

научна област: Екологија и заштита животне средине и др Александра Милошковић, 

научни сарадник, Институт за информационе технологије, Универзитет у Крагујевцу; 

научна област: Биологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр. 25/27 од 26.04.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу  

 

О д л у к у 

 

VI-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Наташа Којадиновић, истраживач-

сарадник изабере у научно звање научни сарадник за научну област Биологија у Институту 

за биологију и екологију 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 Милан Јоксовић, редовни професор, 

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

хемија (председник Комисије), др Иван Дамљановић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија и настава хемије 

и др Данијела Илић Коматина, ванредни професор, Факултет техничких наука у 

Косовској Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна област: Органска хемија и 

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

наставу бр. 25/28 од 27.04.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу  
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О д л у к у 

 

VI-2.  Утврђује се предлог одлуке да се др Јована Бугариновић, истраживач-

сарадник изабере у научно звање 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 Зоран Матовић, редовни професор, 

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

Неорганска хемија (председник Комисије), др Матија Златар, виши научни сарадник, 

Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду; Научна област: 

Хемија и др Марија Ристић, научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; Научна област: Хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/29 од 27.04.2021. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

 

О д л у к у 

 

VI-3.  Утврђује се предлог одлуке да се др Маја Ђукић, истраживач-сарадник 

изабере у научно звање 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 

 

По захтеву Института за биологију и екологију број 04-230/15 од 26.04.2021. 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 Невене Планојевић, истраживача-приправника 

у истраживачко звање истраживач-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 Невене Планојевић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Снежана Д. Марковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија (председник Комисије); 
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2. др Наташа З. Ђорђевић, ванредни професор; Државни универзитет у Новом 

Пазару, Департман за Биомедицинске науке; ужа научна област: Биологија; 

3. др Марко Н. Живановић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, 

Институт за информационе технологије; научна област: Биологија, ужа научна 

област: Ћелијска и молекуларна биологија. 

 

* * * * 

 

По захтеву Института за биологију и екологију број 04-230/16 од  26.04.2021. 

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 Стефана З. Благојевића, истраживача-

приправника у истраживачко звање истраживач-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 Стефана З. Благојевића 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Снежана Д. Марковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија (председник Комисије); 

2. др Наташа З. Ђорђевић, ванредни професор; Државни универзитет у Новом 

Пазару, Департман за Биомедицинске науке; ужа научна област: Биологија; 

3. др Марко Н. Живановић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, 

Институт за информационе технологије; научна област: Биологија, ужа научна 

област: Ћелијска и молекуларна биологија. 

 

 

VIII 

 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта 

Универзитета у Крагујевцу, као и захтева Института за математику и информатику брoj 05-

230/8 од 26.04.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу  

 

О д л у к у 

 

VIII-1. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Неке модификације класичних мера, одговарајући 

ортогонални полиноми и квадратуре Гаусовог типа“ кандидата Невенe Васовић 

(ментор докторске дисертације је академик др Градимир Миловановић, редовни 

професор у пензији, а УДК: 519.6), у следећем саставу:   

1. др Марија Станић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама 

(председник Комисије); 
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2. др Татјана Томовић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

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

3. др Марјан Матејић, доцент, Универзитет у Нишу, Електронски факултет; ужа 

научна област: Математика. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 

 

 

IX 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију број 04-230/11 од 26.04.2021. 

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 

„Учесталост и значај варијанти GSTM1, GSTT1 и EGFR гена код тумора мозга 

глијалног порекла“ и испуњености услова кандидата Јованe Тодосијевић, студентa ДАС 

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

насловом, у следећем саставу:  

1. др Владимир Јуришић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет 

медицинских наука, научна област: Медицинске науке, ужа научна област: 

Физиологија и патофизиологија; научни саветник, научна област: Медицинске науке, 

ужа научна област: Онкологија (председник Комисије и предложени ментор); 

2. др Невена Ђукић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет, научна област: Биологија, ужа научна област: Биохемија; 

3. др Емина Малишић, виши научни сарадник, Институт за онкологију и радиологију 

Србије, научна област: Медицинске науке, ужа научна област: Онкологија; 

4. др Јасмина Обрадовић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

информационе технологије, научна област: Биологија; 

5. др Драгана Шеклић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

информационе технологије, научна област: Биологија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

 

X 

 На основу захтева Марине Радовић Јаковљевић број 04-230/10 од 26.04.2021. године 

и сагласности Института за биологију и екологију, 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  
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O д л у к у 

X-1. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације кандидату 

Марини Радовић Јаковљевић и то у трајању до две године, због трудничког и породиљског 

боловања. 

 

XI 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-230/7 од 

26.04.2021. 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 ће доц. др Марина Свичевић изводити наставу и испите у 

школској 2020/2021. и то: 

 

Извођење испита 

 

 

Извођење наставе и испита 

 

 

Основне академске студије Информатике 

Шифра  Назив предмета Наставник, звање 

19.IN1046 Методика наставе информатике Др Марина Свичевић, доцент 

M254 Методика наставе информатике Др Марина Свичевић, доцент 

19.IN1047 Образовни софтвер Др Марина Свичевић, доцент 

M178 Образовни софтвер 1 Др Марина Свичевић, доцент 

19.INF041 Практикум из програмирања 1 Др Марина Свичевић, доцент 

Основне академске Математике 

Шифра  Назив предмета Наставник, звање 

MATI32 Основи програмирања Др Марина Свичевић, доцент 

MATI45 Практикум из програмирања 3 Др Марина Свичевић, доцент 

Основне академске Информатике 

Шифра  Назив предмета Наставник, звање 

M179 Образовни софтвер 2 Др Марина Свичевић, доцент 

19.IN2010 
Практикум из објектно-оријентисаног 

програмирања 
Др Марина Свичевић, доцент 

19.INF045 Практикум из програмирања 3 Др Марина Свичевић, доцент 
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XII 

На основу дописа Института за хемију бр. 03-230/4 од 22.04.2021. године, а на 

основу Допуне стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија у 

оквиру образовно-научног, односно образовно-уметничког поља – Природно математичке 

науке по коме Ментор мора да има 5 радова на SCI листи од 01.01.2010. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

 

О д л у к у 

 

XII-1. Одређујe се допуна листе наставника и истраживача који испуњавају услове 

за менторе на докторским академским студијама на Природно-математичком факултету 

Универзитета у Крагујевцу за школску 2020/2021. годину утврђена одлуком Наставно-

научног већа број 500/XXVI-1 од 28.10.2020. године и то тако што се додаје: 

  

У Институту за хемију, на докторским академским студијама хемије: 

 

1. др Горан Јањић, виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и 

металургију, Универзитета у Београду. 

 

 

XIII 

 

На основу достављених предлога Института за биологију и екологију бр. 04-230/14 

од 26.04.2021. године, Института за физику бр. 02-230/6 од 22.04.2021. године,  Института 

за хемију бр. 03-230/5 од 22.04.2021. године и Института за математику и информатику  бр. 

05-230/9 од 26.04.2021. године, а ради усвајање листе чланова радне групе за 

имплементацију Државне матуре при упису кандидата на основне академске студије, 

Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу  

 

О д л у к у 

 

XIII-1. Усваја се предлог листа чланова радне групе за имплементацију Државне 

матуре при упису кандидата на основне академске студије на Природно-математичком 

факултету Универзитета у Крагујевцу и то у следећем саставу:  

 

Чланови комисије за студијски програм ОАС Биологија: 

1. др Дарко Грујичић, ванредни професор, 

2. др Биљана Бојовић, доцент. 

 

Чланови комисије за студијски програм ОАС Екологија: 

1. др Снежана Симић, редовни професор, 

2. др Снежана Пешић, ванредни професор. 

Основне академске Математике 

Шифра  Назив предмета Наставник, звање 

MAT053 Практикум из програмирања 1 Др Марина Свичевић, доцент 

MAT050 Увод у програмирање Др Марина Свичевић, доцент 

M108 Основи програмирања Др Марина Свичевић, доцент 
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Чланови комисије за студијски програм ОАС Математике 

1. др Слађана Димитријевић, доцент, 

2. др Бојана Боровићанин, ванредни професор. 

 

Чланови комисије за студијски програм ОАС Информатике 

1. др Ана Капларевић-Малишић, доцент, 

2. др Татјана Стојановић, доцент. 

 

Чланови комисије за студијски програм ОАС Физика 

1. др Милан Ковачевић, редовни професор, 

2. др Владимир Марковић, доцент 

 

Чланови комисије за студијски програм ОАС Хемија 

1. др Биљана Глишић, доцент, 

2. др Иван Дамљановић, доцент. 

 

 

За председника Радне групе бира се доц. др Слађана Димитријевић. 

 

Ову одлуку доставити предложеним члановима. 

 

 

XIV 

 

На основу захтева Института за физику број 02-230/1 од 22.04.2021. године, а на 

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

донело следећу  

 

О д л у к у 

 

XIV-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа “Практикум са збирком 

задатака из Дигиталне електронике“, аутори: др Виолета Петровић, ванредни професор 

и Христина Делибашић Марковић, асистент, у следећем саставу:  

 

1. др Владимир Цвјетковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет, ужа научна област: Информатика у физици; 

2. др Саша Симић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет у Крагујевцу; ужа научна област: Електродинамика, физика плазме и 

астрофизика. 

 

 

XV 

 

 У оквиру тачке разно Секретар Факултета, Небојша Ђусић, дипл. прав. и Декан 

Факултета, проф. др Марија Станић су истакли следеће: 

- да смо дана 20.04.2021. године имали редован инспекцијски надзор од стране 

Министарства; 

- да су дана 22.04.2021. године успешно спроведени избори за Студентски парламент; 

- учионица на Институту за хемију број А-I-21; 






