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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

          Број: 120 

          22. 02. 2023. године 

          К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 
 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 22.02.2023. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовао јe 31 члан већа и то: др 

Јована Богојески, доцент, др Филип Вукајловић, асистент са докторатом, мр Љиљана 

Вукићевић-Ђорђевић, предавач, др Радмила Глишић, ванредни професор, др Слађана 

Димитријевић, доцент, др Небојша Даниловић, асистент са докторатом, др Мирољуб Дугић, 

редовни професор, др Горица Ђелић, ванредни професор, др Иван Живић, редовни 

професор, др Верица Јевтић, ванредни професор, др Маријана Косанић, ванредни професор, 

др Владимир Марковић, доцент, др Емилија Нешовић, редовни професор, др Бранка 

Огњановић, редовни професор, др Александар Остојић, редовни професор, др Виолета 

Петровић, ванредни професор, др Зорица Петровић, редовни професор, др Славко 

Раденковић, ванредни професор, др Вишња Симић, доцент, др Зорка Станић, редовни 

професор, др Милан Станковић, ванредни професор, др Драгана Стевановић, асистент са 

докторатом, др Ненад Стевановић, ванредни професор, др Бобан Стојановић, редовни 

професор, др Марина Топузовић, редовни професор и др Борис Фуртула, ванредни 

професор. Седници Наставно-научног већа из реда студената Факултета присуствовали су  

Никола Милановић, Председник студентског параламента, Милена Живковић, Јована 

Марјановић, Јана Ђурђевић и Милица Ашанин. 
 

Седници су са малим закашњењем приступили др Бојана Боровићанин, ванредни 

професор и Ђорђе Петровић, члан Наставно-научног већа из реда студената Факултета, па 

је седници у даљем раду присуствовало укупно 33 члана. 
 

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

иницијативи: Секретар факултета, Мирјана Ћурчић, записничар Бранкица Лекић,  
 

Седницом Наставно-научног већа председавао је Продекан за наставу Факултета, 

проф. др Александар Остојић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили 

следећи 

 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за хемију. 

3. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 

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

Институту за биологију и екологију. 
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5. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

биологију и екологију. 
6. Разматрање и одобравање писања наставне литературе у Институту за хемију и 

Институту за математику и информатику. 

7. Утврђивање статуса уџбеника у Институту за математику и информатику. 

8. Разматрање дописа Студентског парламента за одобравање ванредног мартовског 

испитног рока. 

9. Усвајање Финансијског извештаја за 2022. годину. 

10. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

11. Разно. 

 

 

I 

 

 Записник под бројем 100 са XXVII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 08.02.2023. године, једногласно је усвојен. 

 
 

II 

 

На основу члана 21 став 3 и 4 и члана 22 став 1 тачка 1) Правилника о начину и 

поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, 

члана 99 Статута Факултета и Извештаја комисије за припрему извештаја о пријављеним 

кандидатима Природно-математичког факултета у саставу: др Зорка Станић, редовни 

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

Аналитичка хемија; датум избора у звање: 14.07.2022. године (председник Комисије);        

др Ратомир Јелић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских 

наука; ужа научна област: Неорганска хемија; датум избора у звање: 28 09.2017. године;      

др Јадранка Одовић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Фармацеутски 

факултет; ужа научна област: Аналитичка хемија; датум избора у звање: 30.06.2022. године, 

као и дописа Универзитета бр. IV-01-7/5 од 20.02.2023. године, констатујући да у року од 

30 дана док је био на увиду јавности није било приговора, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

II-1. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се                                

др Љубинка Јоксовић, ванредни професор, изабере у звање ванредни професор за   

научну област Хемија, ужу научну област Аналитичка хемија у Институту за хемију 

Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
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III 

 

На основу члана 21 став 3 и 4 и члана 22 став 1 тачка 1) Правилника о начину и 

поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, 

члана 99 Статута Факултета и Извештаја комисије за припрему извештаја о пријављеним 

кандидатима Природно-математичког факултета у саставу: др Слађана Димитријевић, 

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

Математичка анализа са применама (председник Комисије); датум избора у звање: 

12.09.2018. године; др Сузана Алексић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

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

датум избора у звање: 13.07.2022. године; др Александар Настић, редовни професор, 

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

датум избора у звање: 09.10.2020. године, као и дописа Универзитета бр. IV-01-2/5 од 

20.02.2023. године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није било 

приговора, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

III-1. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се                                

др Богдан Пирковић, истраживач-сарадник, изабере у звање доцент за научну област 

Математика, ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за 

математику и информатику Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

IV 

 

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 биологију и екологију бр. 04-120/10 

од 20. 02. 2023. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

дисертације, ужа научна област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија, 

под насловом „Компаративна анализа антитуморског и редокс потенцијала одабраних 

платина(IV) комплекса и ресвератола у in vitro и in vivo условима“, кандидата Милице 

Пауновић, у следећем саставу:  
 

1. др Бранка Огњановић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

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

молекуларна биологија (председник Комисије); 

2. др Перица Васиљевић, редовни професор, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Експериментална биологија и 

биотехнологија (члан Комисије); 
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3. др Верица Јевтић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Неорганска хемија (члан Комисије). 
 

II Mентор докторске дисертације је др Милош Матић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу.  

УДК: 591.1:577.2(043.3) 

Ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 

 

III Саставни део ове Одлуке је списак репрезентативних референци за предложеног 

председника и сваког појединачно предложеног члана Комисије, којима се доказује њихова 

компретентност за учешће у настави на докторским академским студијама. 
 

IV Ову одлуку доставити Већу за природно-математичке науке Универзитета на 

даљи  поступак. 

 

V 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр.  04-120/9 од 20. 02. 2023. 

године и члана 39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

V-1.  I Усваја се пријава теме докторске дисертације „Диверзитет и 

конзервација црвених (Rhodophyta) и мрких алги (Phaeophyceae) на подручју Србије“ 

кандидата Александре Ракоњац. 

 

II Предлаже се Већу за природно-математичке науке Универзитета у 

Крагујевцу да именује Комисију за оцену научне заснованости теме докторске дисертације, 

ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине, под називом 

„Диверзитет и конзервација црвених (Rhodophyta) и мрких алги (Phaeophyceae) на 

подручју Србије“ и испуњености услова кандидата Александре Ракоњац и предложеног 

ментора, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

1. др Снежана Симић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине (председник Комисије); 

2. др Јелена Кризманић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Биолошки 

факултет; ужа научна област: Алгологија и микологија (члан Комисије); 

3. др Невена Ђорђевић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

(члан Комисије). 

 

III За ментора дисертације предлаже се др Снежана Симић, редовни професор 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу. 

Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 
 

IV Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
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VI 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-120/3 од 20. 02. 2023.  године, а на 

основу члана 176 Статута Факултета и члана 12 Правилника о наставној литератури на 

Универзитету у Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VI-1. Одобрава се проф. др Верици Јевтић писање наставне литературе, уџбеника, 

под радним називом Неорганска хемија за студенте физике. 

Уџбеник из става 1 ове одлуке би био наставни материјал за предмет Хемија на ОАС 

Физика. 

Уџбеник из става 1 ове одлуке је на српском језику. 

Уџбеник из става 1 ове одлуке припада ужој научној области Неорганска хемија. 

Проф. др Верица Јевтић је предметни наставник на предмету Хемија. 

 

 

* * * * 

 

На основу захтева Института за математику и информатику факултета бр. 05-120/7 

од 20. 02. 2023.  године, а на основу члана 176 Статута Факултета и члана 12 Правилника о 

наставној литератури на Универзитету у Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VI-2. Одобрава се проф. др Милошу Ивановићу писање наставне литературе под 

радним називом Неуронске мреже подржане физичким законима – Практикум. 

Практикум из става 1 ове одлуке би био помоћна наставна литература за предмет 

Машинско учење 1 (предмет на МАС Информатике - обавезан на модулу Наука о 

подацима, изборни на модулу Рачунарске науке, 1. семестар, фонд часова 2+3, 6 ЕСПБ) 

Практикум из става 1 ове одлуке је на српском језику. 

Практикум из става 1 ове одлуке припада научној области Рачунарске науке ужој 

научној области Методологије рачунарства. 

Доц. др Вишња Симић, предметни наставник на предмету Машинско учење 1 је 

сагласна са писањем помоћне наставне литературе под називом Неуронске мреже 

подржане физичким законима – Практикум. 

 

VII 

 

У складу са чланом 2. а у вези са чланом 8. став 1. алинеја 2. Правилника о 

уџбеницима, по захтеву Већа катедре Института за математику и информатику број 05-

120/6 од 20.03.2023. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу  

 

О д л у к у 

 

VII-1. Утврђује се да збирка под називом Функционална анализа – Збирка задатака 

Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Крагујевац, 2007, 252 странe, 
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ISBN 978-86-81829-78-3, аутора проф. др Марије Станић, доц. др Слађане  

Димитријевић, проф. др Сузана Алексић и проф. др Дејан Бојовић има статус помоћне 

наставне литературе за предмете Функционална анализа 1 (обавезни предмет на ОАС 

Математике, 6. семестар, фонд часова 3+2, 7 ЕСПБ), Функционална анализа 2 (предмет 

на ОАС Математике (обавезни на модулу Теоријска математика и примене, изборни на 

модулима Професор математике и Рачунарство и примењена математика), 7. семестар, 

фонд часова 2+2, 5 ЕСПБ) и Теорија мере и интеграције (предмет на МАС Математике, 

обавезни на модулу Теоријска математика и примене, 1. семестар, фонд часова 4+4, 10 

ЕСПБ). 

VIII 

 

На основу захтева  Студентског парламента број 01-120/8 од 20.02.2022. године, 

након дисусије у којој су учествовали проф. др Борис Фуртула, проф. др Бобан Стојановић, 

проф. др Ненад Стевановић, Никола Милановић, Председник студентског парламента, и 

студент Јана Ђурђевић, Наставно-научно веће Факултета је већином гласова, од којих 27 

гласова „ЗА“, 2 гласа „ПРОТИВ“ и 4 гласа уздржаних, донело следећу 

              

О д л у к у 

 

 VIII-1. Одобрава се свим студентима Факултета ванредни мартовски испитни рок у 

коме би могли да пријаве све предмете и то предмете искључиво из зимског семестра.  

Испитни рок из става 1. ове Одлуке ће се одржати у суботу и недељу, односно 25. и 

26. марта 2023. године, а пријављивање испита ће се обавити 20. и 21. мартa 2023. године. 

 За реализацију ове одлуке задужују се Продекан за наставу и Студентска служба 

Факултета. 

 

IX 

 

На основу основу члана 63 став 4 Закона о високом образовању и члана 176 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  

 

О д л у к у 

 

IX-1. Утврђује се предлог Финансијског извештаја Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу за 2022. годину. 

Саставни део ове одлуке је Финансијски извештај ПМФ-а за 2022. годину из става 1 

и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак. 

 

X 

 

На захтев Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитета у 

Крагујевцу бр. 01-120/1 од 14.02.2023. године и сагласности Института за физику 

факултета, а на основу члана 90 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.                                        
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