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З А П И С Н И К 
 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 26.04.2017. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 29. чланова већа и то: др Снежана Бранковић, проф. др Зорица 

Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др 

Мирољуб Дугић, проф. др Иван Живић, др Иван Дамљановић, доц. др Љубинка 

Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић,  др Владимир Марковић, 

проф. др Светлана Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, 

проф. др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Мирослава 

Петровић-Торгашев, проф. др Зорица Петровић, проф. др Бранислав Поповић, проф. др 

Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др 

Снежана Симић, проф. др Марија Станић, проф. др Бобан Стојановић, Ненад 

Стојановић, проф. др Марина Топузовић и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници је приступила и доц. др Светлана Милошевић-

Златановић тако да је укупан број чланова бећа на крају седнице био 30. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  проф. др 

Милан Ковачевић, Управник Института за физику, доц. др Милан Станковић, Управник 

Института за биологију и екологију и Далиборка  Јовановић, економиста.  

Седницом Наставно-научног већа председавала је, по овлашћењу Декана, 

Продекан за наставу проф. др Марина Топузовић. Чланови Наставно-научног већа су 

једногласно усвојили следећи   
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање извештаја Комисије за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за математику и информатику. 

3. Покретање поступка за избор асистента у Институту за физику. 

4. Разматрање извештаја Комисије за избор истраживача-сарадника у Институту за 

биологију и екологију.  

5. Разматрање извештаја Комисије за избор истраживача-приправника у Институту 

за биологију и екологију.   

6. Утврђивање предлога одлуке о прихватању извештаја Комисије за оцену и 

одбрану докторске дисертације у Институту за биологију и екологију.  

7. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за хемију. 

8. Разматрање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата у Институту за биологију и екологију.   



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

испуњености услова кандидата у Институту за биологију и екологију.  

10. Разматрање рецензије рукописа у Институту за физику.   

11. Разно. 

I 

Записник под бројем 280 са XXXII седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 12.04.2017. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 05-310/5  од 24.04.2017. године у саставу: др Зоран Јовановић,  редовни 

професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 

Рачунарска техника и информатика; др Ненад Филиповић, редовни професор Факултета 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Примењена 

механика, Примењена информатика и рачунарско инжењерствo; др Бобан Стојановић 

(председник Комисије), ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Програмирање, као и сагласности 

Института за математику и информатику, а по конкурсу расписаном дана 08.03.2017. 

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

О д л у к у 

II-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Милоша Ивановића, доцента, у звање ванредни професор за ужу научну област 

Рачунарске комуникације у Институту за  математику и информатику Факултета па се 

ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 

објављивања на универзитетском сајту. 

III 

На захтев Института за физику бр. 02-310/2 од 19.04.2017. године, а на основу 

члана 96 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 сарадника у звање асистент за ужу научну област 

Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за физику. 

IV 

На  основу члана  102  и  103  Статута Факултета,  Одлуке  Ректорског  колегијума 

Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-310/8 од 24.04.2017. године у саставу др 

Мирјана Стојановић-Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 



животне средине (председник Комисије); др Иво Караман, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Зоологија; др 

Тања Тракић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, научна област Биологија, као и сагласности Института за биологију и 

екологију,  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 Јоване Секулић, истраживача-сарадника, 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. 

V 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 

Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-310/6 од 24.04.2017. године у саставу: др 

Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

(председник Комисије); др Владица Симић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине; др Гордана Субаков-Симић,  ванредни професор Биолошког 

факултета Универзитета у Београду, ужа начна област Алгологија и микологија, као и 

сагласности Института за биологију и екологију,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Александре Б. Митровић, дипломираног биолога- 

мастер еколога, у звање истраживач-приправник за научну област Биологија и 

доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту 

Факултета у трајању од 30 дана. 

VI 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне 

комисије Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др 

Андраш Штајн (председник Комисије), редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу у пензији; ужа научна област Физиологија 

животиња; др Зорица Саичић, научни саветник Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“, научна област Биологија, ужа научна област Физиологија; др 

Светлана Ивановић-Матић, научни саветник Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“, научна област Биологија, ужа научна област Молекуларна 

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

наставу Факултета бр. 25/25 од 24.04.2017. године, Наставно- научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

 

 



О д л у к у 

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

у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „In vitro ефекти 

неуропептида Y на миграторни потенцијал и оксидативни статус ћелија хуманог 

хориокарцинома“ кандидата Милоша Матића и констатује да у року од 30 дана од дана 

стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 48 

став 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

VII 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 

Института за хемију бр. 03-310/4 од 21.04.2017. године,  Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Утврђује се предлог чланова комисије  за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Фитохемијска и фармаколошка карактеризацја 

одабраних биљних врста рода Filipendula Mill.(Rosaceae)“, кандидата Јелене 

Катанић (ментор докторске дисертације је др Владимир Михаиловић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; УДК: 577.1,  

Биохемија), у следећем саставу:  
 

1. др Данијела Мишић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, научна област: Биологија 

(председник Комисије); 

2. dr Rudolf Bauer, Univ.-Professor (др Рудолф Бауер, редовни професор) Institute of 

Pharmaceutical Sciences, Department of Pharmacognosy, Karl-Franzens Univeryity, 

Graz, Austria; ужа научна област: Фармацеутска биологија и фармакогнозија; 

3. др Гвозден Росић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија; 

4. др Милан Младеновић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 

5. др Владимир Бешкоски, доцент Хемијског факултета Универзитета у Београду, 

ужа научна област: Биохемија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљу процедуру. 

VIII 

На основу члана 48 став 5,6 и 7 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-310/7 од 

24.04.2017. године у саставу: др Владица Симић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине (предложени ментор); др Горан Марковић, 

ванредни професор Агрономског факултета у Чачку  Универзитета у Крагујевцу, ужа 



научна област: Биологија (председник Комисије); др Милица Стојковић-Пиперац, 

доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: 

Екологија и 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 Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава тема под насловом: „Исхрана и значај 

грабљивих врста риба у одржању стабилности екосистема акумулација“ за израду 

докторске дисертације кандидату Милени Раденковић. 

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

Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине.   

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 46 став 6 Статута Универзитета, 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 

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 Института за биологију и екологију бр. 04-310/9 од 24.04.2017. 

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 

„Интраспецијска варијабилност примарног и секундарног метаболизма нутритивно 

депривираних клијанаца босиљка (Ocimum basilicum L.)“ и испуњености услова 

кандидата Драгане Јаковљевић и предложеног ментора  за израду докторске 

дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, 

фитохемија и систематика биљака (предложени ментор); 

2. др Биљана Бојовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија биљака (председник 

Комисије); 



3. др Тијана Цветић Антић, ванредни професор Биолошког факултета  

Универзитета у Београду, ужа научна област: Физиологија и молекуларна 

биологија биљака. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

X 

На основу Извештаја рецензионе комисије у Институту за физику у саставу: др 

Драгана Илић, доцент Математичког факултета Универзитета у Београду и др Милан С. 

Димитријевић, научни саветник у пензији Астрономске опсерваторије у Београду, као и 

сагласности Института за физику бр 02-310/1 од 19.04.2017. године,  Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Прихвата се Извештај рецензионе комисије Природно-математичког  

Факултета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис уџбеника под називом „Основи 

астрономије и астрофизике“ аутора Луке Ч. Поповића и Саше З. Симића проследи у 

даљу процедуру ради штампања. 

XI 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 5 минута. 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

 

Далиборка  Јовановић, економиста 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 

 

 

 

Проф. др Марина Топузовић 

 


