
1 
 

Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 620. 

12. 9. 2018. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 12.09.2018. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 26  чланова већа и то: др Снежана Бранковић, проф. др Зорица 

Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  Милица Грбовић, доц. др Слађана 

Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Иван Живић, проф. др Љубинка 

Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, проф. др Милан Ковачевић, мр Владимир 

Марковић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Зоран Матовић, доц. др Светлана 

Милошевић-Златановић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, 

проф. др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Биљана Петровић, 

проф. др Зорица Петровић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Светислав Савовић,  

проф. др Снежана Симић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и 

проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници је приступио и проф. др Владимир Ристић  тако 

да је укупан број чланова већа био 27. 

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

сопственој иницијативи: доц. др Милан Станковић, управник Института за биологију и 

екологију, Невена Пауновић, студент, Ђорђе Петровић, студент, Марија Јеремић, 

студент, Немања Вучућевић, студент, Марија Поповић, студент, Јовица Бранковић, 

студент продекан, Предраг Арсенијевић, Председник Студентског парламента, секретар 

Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  и Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа 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. Покретање поступака за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за хемију и Институту за биологију и екологију. 

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

Институту за физику. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за хемију. 

5. Одређивање чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за математику и информатику. 

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

Институту за математику и информатику. 

7. Разматрање извештаја о избору научних сарадника у Институту за хемију. 

8. Разматрање извештаја о избору истраживача-сарадника у Институту за биологију 

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

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за 

хемију. 

10. Поверавање наставе  у Институту за физику. 

11. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

12. Разно. 

I 

Записник под бројем са XLXX седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 29.08.2018. године, једногласно је усвојен. 

II 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-620/6  од 05.09.2018. године, а на основу 

члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 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 ужу 

научну област Неорганска хемија у Институту за хемију, Факултета. 
 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-620/18  од 12.09.2018. године, а на основу 

члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор, за ужу 

научну област Биохемија у Институту за хемију, Факултета. 
 

По захтеву Института за хемију, бр. 04-520/18  од 27.08.2018. године, а на основу 

члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор, за ужу 

научну област Биологија ћелије и ткива у Институту за биологију и екологију, 

Факултета. 

III 

На основу захтева Института за физику бр. 02-620/3  од 05.09.2018. године и 

члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

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

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

Електродинамика, физика плазме и астрофизика у Институту за физику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Лука Ч. Поповић, научни саветник, Астрономска опсерваторија у Београду; 

ужа научна област: Астрофизика, датум избора у звање: 18.09.2001. (председник 

Комисије); 

2. др Драгана Илић, ванредни професор, Математички факултет Универзитета у 

Београду; ужа научна област: Астрофизика, датум избора у звање: 08.02. 2017; 

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

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област; Атомска, молекулска и оптичка 

физика, датум избора у звање: 23.01.2014. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

IV 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-620/7 од 05.09.2018. године, а на основу 

члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент,  за ужу научну област 

Методика наставе хемија у Институту за хемију Факултета. 

V 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-620/10 од 

10.09.2018. године и члана 97 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

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 ужу научну област Математичка анализа  са 

применама у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Миљана Јовановић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу; ужа научна област: Математика (председник Комисије); 

2. др Марија Станић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; 

3. др Слађана Димитријевић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама. 
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VI 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-620/12 од 10.09.2018. 

године, а на основу члана 96 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 једног сарадника у звање сарадник у настави са 50% 

радног времена за ужу научну област Алгебра и логика у Институту за математику и 

информатику Факултета. 
 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-620/13 од 10.09.2018. 

године, а на основу члана 96 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 три сарадника у звање сарадник у настави са 50% 

радног времена за ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту 

за математику и информатику Факултета. 
 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-620/11 од 10.09.2018. 

године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-3. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадник у настави са 100% 

радног времена за ужу научну област Програмирање у Институту за математику и 

информатику Факултета. 
 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-620/11 од 10.09.2018. 

године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-4. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадник у настави са 50% 

радног времена за ужу научну област Програмирање у Институту за математику и 

информатику Факултета. 
 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-620/11 од 10.09.2018. 

године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-5. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор четири сарадника у звање сарадник у настави са 40% 
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радног времена за ужу научну област Програмирање у Институту за математику и 

информатику Факултета. 
 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-620/11 од 10.09.2018. 

године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-6. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадник у настави са 20% 

радног времена за ужу научну област Програмирање у Институту за математику и 

информатику Факултета. 

VII 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-620/15 од 11.09.2018. године у саставу: др 

Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); др Зоран 

Ратковић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; др Снежана Ђорђевић, ванредни 

професор Медицинског факултета ВМА у Београду; ужа научна област: Медицинска 

хемијa, као и сагласности Института за хемију, Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Марине Костић, у научно 

звање научни сарадник, за научну област Хемија и доставља техничко-информатичкој 

служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-620/14 од 11.09.2018. године у саставу: др 

Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); др Зоран 

Ратковић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; др Снежана Ђорђевић, ванредни 

професор Медицинског факултета ВМА у Београду; ужа научна област: Медицинска 

хемијa, као и сагласности Института за хемију, Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Вере Дивац, у научно 

звање научни сарадник,  за научну област Хемија и доставља техничко-информатичкој 

служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
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VIII 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-620/9 од 10.09.2018. године у саставу: др 

Бранка Огњановић, редовни професор Природно-математичког факултета 

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

молекуларна биологија (председник Комисије); др Милош Матић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија 

животиња и човека и молекуларна биологија; др Јелена Гаврић, научни сарадник 

Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду, 

ужа научна област: Физиологија, 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 Марије Милошевић, 

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 Института за хемију, бр. 03-620/4 од 05.09.2018. године и члана 

48 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 

„Структурна, компјутациона и биолошка испитивања piano-stool комплекса 

рутенијума (II) са дериватима имидазола и изотиазола“ и испуњености услова 

кандидата Маје Ђукић и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под 

наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (предложени 

ментор), 

2. др Биљана Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

Комисије), 

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

металургију, Универзитет у Београду; научна област: Неорганска хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-620/5 од 05.09.2018. године и члана 

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

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 
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„Антагонисти естроген рецептора α: Рационални дизајн нових супресаната рака дојке 

базиран на 3-D QSAR, COMBINEr и 3-D фармакофорним студијама“ и испуњености 

услова кандидата Незрине Миховић и предложеног ментора, за израду докторске 

дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. др Марина Митровић, ванредни професор, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија (председник 

Комисије); 

2. др Рино Рањо (Rino Ragno), редовни професор, Факултет за фармацију и 

медицину, Sapienza Универзитет у Риму, Република Италија; ужа научна област: 

Медицинска хемија;  

3. др Милан Младеновић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

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

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

X 

На основу захтева проф. др Драгослава Никезића бр. 02-620/2 од 05.09.2018. 

године, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Предлаже се да проф. др Владимир Ристић буде испитивач на предмету 

Атомска физика за студента Биљану Милетић, број индекса 94/10 јер предметни 

наставник проф. др Драгослав Никезић је са поменутим студентом у сродству по 

тазбини, тако да је ово поверавање у складу са Одлуком о спречавању сукоба интереса 

Факултета. 

XI 

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

Светлана Милошевић-Златановић, проф. др Драгослав Никезић, доц. др Владимир 

Марковић и проф. др Срећко Трифуновић. Након ове дискусије, а на основу Захтева 

Председника Студентског парламента Предрага Арсенијевића, бр. 01-620/1 од 

05.09.2018. године, Наставно-научно веће  је са 24 гласа „ЗА“, 4 гласа „ПРОТИВ“ и 2 

„УЗДРЖАНА“ гласа донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Одобрава се кумулативно сабирање ЕСПБ за упис треће и четврте године, 

тако да  би студенти 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. 
 

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

Љиљана Чомић, доц. др Светлана Милошевић-Златановић, проф. др Александар 

Остојић, Марија Јеремић, студент, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Светлана 

Марковић, Невена Пауновић, студент и проф. др Владимир Ристић. Након ове дискусије, 

а по поднетом предлогу Председника Студентског парламента, Предрага Арсенијевића 

бр. 01-10/395 од 07.09.2018. године, Наставно-научно веће није прихватило молбу која 
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се односила на одобравање ванредног испитног рока, октобар 1 јер је било 16 гласова 

„ЗА“, 9 гласова „ПРОТИВ“ И 4 „УЗДРЖАНА“ гласа. 
 

У гласању по овој тачки учествовала ау 4 студента чланови Наставно-научног 

већа у складу са Законом о високом образовању. 
 

На захтев Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву бр. 945 од 

04.09.2018. године, а на основу члана 75.  Закона о високом образовању, члана 156 

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

О д л у к у 

XI-2. Даје се сагласност, доц. др Мирјан Павловић за извођење наставе на ОАС 

Грађевинско инжењерство, за обавезне предмете Математика 1 у првом семестру са 

фондом часова од 1,5 часова предавања недељно и Математика 2 у другом семестру са 

фондом часова од 1,5 часова предавања недељно и доц. др Силвани Маринковић за 

извођење наставе на ОАС Грађевинско инжењерство, за обавезне предмете 

Математика 1 у првом семестру са фондом часова од 1,5 часова предавања недељно и 

Математика 2 у другом семестру са фондом часова од 1,5 часова предавања недељно. 
 

На захтев Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи бр. 1628 од 

06.09.2018. године, а на основу члана 75.  Закона о високом образовању, члана 156 

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

О д л у к у 

XI-3. Даје се сагласност за ангажовање проф. др Бранислава Поповића за 

извођење наставе у току школске 2018/19. године на предмету Пословна математика 

на студијским програмима ОАС Хотелијерство и туризам и Здравствени туризам. 
 

На захтев Педагошког факултета у Ужицу бр. 376 од 06.09.2018. године, а на 

основу члана 75.  Закона о високом образовању, члана 156 Статута Факултета, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-4. Даје се сагласност за ангажовање доц. др Владимира Петровића за 

извођење наставе у току школске 2018/19. године на предмету Основи природних наука 

(фонд часова 2+0) на основним академским студијама у зимском семестру. 
 

На захтев Прве крагујевачке гимназије бр. 02-1726/1 од 03.09.2018. године, а на 

основу члана 75.  Закона о високом образовању, члана 156 Статута Факултета, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-4.  Даје се сагласност за ангажовање следећих наставника и сарадника 

Факултета: доц. др Ани Капларевић-Малишић са 22%, Љубици Ковачевић са 27%, 

Ђорђу Недићу са 30% и Марини Свичевић са 22%, за рад у Одељењу за обдарене 

ученике математичке гимназије, Одељењу обдарених ученика за рачунарску гимназију, 

Одељењу ученика обдарених за рачунарство и информатику и по једно одељење ученика 

седмог и осмог разреда обдарених за математику. 
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На захтев Факултета инжењерских наука бр. 01-1/2942 од 11.09.2018. године, а 

на основу члана 75.  Закона о високом образовању, члана 156 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-5. Даје се сагласност за ангажовање следећих наставника и сарадника 

Факултета: 

▪ доц. др Мирјани Лазић за предмет Математика 1, 

▪ доц. др Мирјани Павловић за предмете Математика 2 и Математика 3, 

▪ проф. др Марији Станић за предмете Математика 1, Математика 2 и Нумеричка 

анализа и дискретна математика, 

▪ доц. др Татјани Томовић за предмете Математика 1 и Математика 2, 

▪ доц. др Верици Јевтић за предмет Хемија животне средине, 

▪ проф. др Браниславу Поповићу за предмет Математика 3, 

▪ проф. др Милошу Ивановићу за предмете Рачунарске основе интернета и 

Паралелни рачунарски системи, 

▪ Ненаду Стојановићу, асистент за предмете Математика 1, Математика 2 и 

Математика 3, 

▪ Александару Миленковићу, асистент за предмете Математика 1, Математика 2 

и Нумеричка анализа и дискретна математика и 

▪ Милици Грбовић, асистент за предмете Математика 1 и Математика 2. 

XII 

Под тачком разно није било никакве дискусије. 

  

 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 50 минута. 

 
 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


