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К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 09.05.2018. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 28 чланова већа и то: др Снежана Бранковић, проф. др Зорица Бугарчић, 

мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Иван Дамљановић, проф. др Слађана Димитријевић, 

проф. др Иван Живић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, 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 Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Бранислав 

Ранковић,  проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др Марија Станић, 

проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др 

Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници су  приступили и проф. др Мирољуб Дугић, проф. 

др Драгица Кнежевић и проф. др Владимир Ристић  тако да је укупан број чланова већа био 

31. 

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

иницијативи: проф. др Ненад Стевановић, управник Института за физику, доц. др Милан 

Станковић, управник Института за биологију и екологију, секретар Факултета Небојша 

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

Седницом Наставно-научног већа председавао је Декан, проф. др Срећко 

Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за биологију и екологију. 

3. Покретање поступка  за избор сарадника у звање асистент у Институту за хемију. 

4. Разматрање извештаја о избору истраживача-приправника у Институту за хемију. 

5. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије за оцену научне 

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за хемију. 

6. Разматрање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и  испуњености  услова кандидата у Институту за хемију. 



7. Разматрање извештаја рецензената рукописа у Институту за биологију и 

екологију. 

8. Захтев редовног професора у Институту за биологију и екологију за продужетак 

радног односа. 

9. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

10. Разно. 

I 

Записник под бројем са XLXIV седнице Наставно-научног већа у текућем мандатном 

периоду, одржане дана 09.05.2018. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета и 

Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-330/9 

од 07.05.2018. 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 Зорица Саичић, 

научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Физиологија; др Милош Матић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија 

животиња и човека и молекуларна биологија, као и сагласности Института за биологију и 

екологију, Факултета, а по конкурсу расписаном дана 28.03.2018. године у листу „Послови“, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

II-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор сарадника у звање асистент за ужу научну област 

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета. 

III 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-220/11 од 23.03.2018. 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 

Неорганска хемија у Институту за хемију Факултета. 



IV 

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

Природно-математичког факултета бр. 03-330/5 од 07.05.2018. године у саставу: др Милош 

И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу у пензији, Дописни члан Српске академије наука и уметности; ужа научна 

област: Неорганска хемија (председник комисије); др Биљана Ђ. Глишић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Неорганска хемија; др Марија Живковић, доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија, као и сагласности 

Института за хемију Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Соње Велимировић, мастер хемичара, у 

звање истраживач-приправник, за научну област Хемија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 

30 дана. 

V 

На основу члана 48 стaв 5, 6 и 7 и 156 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 

Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског 

уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Зоран Ратковић, 

ванредни професор, Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Органска хемија; др Зорица Бугарчић, редовни професор, Природно-

математички факултет Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија 

(председник комисије) и др Веселин Маслак, ванредни професор, Хемијски факултет 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Органска хемија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/34 

од 27.04.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-1. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Синтеза неких енонских 

система и њихова циклизација“ и испуњености услова кандидата Aдријане Бурмуџије и 

констатује да у року од 15 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих 

примедби. 

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

Ратковић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 став 

1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског 



уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби Универзитета 

у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за претходна питања. 

VI 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-330/2 од 26.04.2018. 

године у саставу: др Павле Машковић, ванредни професор Агрономског факултета у 

Чачку, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Хемија (предложени ментор); др 

Сузана Јовановић Шанта, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду; ужа научна област: Биохемија (председник комисије); др 

Владимир Михаиловић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; др Јелена Машковић, доцент Агрономског 

факултета у Чачку, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Хемија; др Данијела 

Костић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу; ужа 

научна област: Органска хемија и Биохемија, као и сагласности Института за хемију,  

Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Полифенолни 

профил и биохемијска активност екстраката одабраних биљака као извора природних 

нутрацеутика“ за израду докторске дисертације кандидату Весни Величковић. 

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

Машковић. 

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. 

VII 

На основу Извештаја рецензената у Институту за биологију и екологију у саставу: 

др Јелена Вукојевић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, 

ужа научна област: Алгологија и микологија; др Мирјана Стајић, редовни професор 



Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Алгологија и 

микологија, као и сагласности Института за биологију и екологију бр. 04-330/10 од 

07.05.2018. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис уџбеника под називом „Лековите 

макромицете“ аутора : др Маријане Косанић, доцента Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу и др Бранислава Ранковића, редовног професора Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу проследи у даљу процедуру ради 

штампања. 

VIII 

По поднетом Захтеву проф. др Бранислава Ранковића бр. 04-330/8 од 07.05.2018. 

године, за продужетак радног односа по стицању услова за старосну пензију, а у складу са 

чланом 93 став 2 и 3 Закона о високом образовању, повела се нешто шира дискусија у којој 

су учествовали: доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Љиљана Чомић, проф. др Светлана 

Марковић, проф. др Срећко Трифуновић, доц. др Светлана Милошевић-Златановић, проф. 

др Владимир Ристић, проф. др Драгица Кнежевић, проф. др Бранислав Ранковић и Небојша 

Ђусић, дипл.прав. Из ставова присутних чланова Већа који су били против продужетка 

радног односа проф. др Бранислава Ранковића, видело се да нико није имао ништа лично 

против именованог и његових квалитета везаних за даљи рад, већ да је само у питању 

основни принцип којим се Факултет до сада руководио тј. да ни једном наставнику 

Факултета радни однос није продужаван по стицању услова за одлазак у старосну пензију 

по сили Закона. Имајући значај доношења наведене Одлуке, Декан Факултета је предложио 

да се Наставно-научно веће о њој изјасни тајним гласањем. По наведеном предлогу 

Наставно-научно веће је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Одређује се да ће се Наставно-научно Факултета на текућој седници о 

Захтеву проф. др Бранислава Ранковића бр.04-330/8 од 07.05.2018. године, изјаснити тајним 

гласањем. 

Одлука је донета са 20 гласова „ЗА“ , 3 гласа „ПРОТИВ“ и 4 „УЗДРЖАНА“ гласа.  

После тога у циљу спровођења тајног гласања Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следћу 

О д л у к у 

VIII-2. Одређује се Комисија за спровођење тајног гласања о захтеву проф. др 

Бранислава Ранковића бр.04-330/8 од 7. 5. 2018. године у следећем саставу: 

1. доц. др Светлана Милошевић-Златановић, 

2. др Иван Дамљановић и 

3.  Ненад Стојановић. 



По спроведеном тајном гласању комисија је поднела Извештај из кога се види да је 

од укупно присутних 31 чланова Наставно-научног већа за продужетак радног односа проф. 

др  Бранислава Ранковића гласало 11 „ЗА“ и 20 „ПРОТИВ“. 

На основу напред наведених резултата гласања Наставно-научно веће Факултета је 

донело следећу 

О д л у к у 

VIII-3. Одбија се Захтев др Бранислава Ранковића, редовног професора у Институту 

за биологију и екологију за продужетак радног односа на Факултету у складу са чланом 93 

став 2 и 3  Закона о високом образовању. 

IX 

На основу захтева Института за хемију бр.03-330/7 од 07.05.2018. године, Наставно-

научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Даје се сагласност др Љубинки Јоксовић, доценту, и др Биљани Шмит, 

научном сараднику у Институту за хемију, за учешће на научној конференцији 

„25th Congress of The Society of Chemist and Technologists of Macedonia (SCTM)“ која се 

одржава у Охриду, Македонија у периоду од 19. до 22. септембра 2018. године. 

Сагласност се даје за потребе конкурисања код Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за средства за суфинансирање учешћа истраживача на научним 

скуповима у иностранству. 

На основу захтева др Марине Ћендић, бр. 03-330/7 од 07.05.2018. године, Наставно-

научно веће једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

IX-2. Даје се сагласност др Марини Ћендић, асистенту у Институту за хемију, за 

постдокторско усавршавање у иностранству, у лабораторији професора др Александра 

Закса (Professor Dr. Alexander F. Sax) на Универзитету у Грацу, Аустрија (Institut für 

Chemie), у трајању од 12 месеци (од 01.10.2018. године до 30.09.2019. године). 

Сагласност се даје као један од неопходних докумената за тренутно актуелан 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

стипендирање постдоктораната у реномираним научно-истраживачким организацијама у 

иностранству. 

На основу захтева др Ивана Дамљановића, бр.03-330/3 од 07.05.2018. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 



О д л у к у 

IX-3. Даје се сагласност др Ивану Дамљановићу, научном сараднику у Институту 

за хемију, за учешће на научној конференцији „21. Lecture Conference ORCHEM“, која се 

одржава у Берлину, Немачка, у периоду од 10. до 12. септембра 2018. године. 

Сагласност се даје за потребе конкурисања код Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за средства за суфинансирање учешћа истраживача на научним 

скуповима у иностранству. 

X 

У оквиру ове тачке проф. др Александар Остојић, продекан за наставу, обавестио је 

чланове Наставно-научног већа да ће се у суботу 26. 5. 2018. надокнадити наставне 

активности које су биле предвиђене за 30. 4. 2018. године. Такође је и проф. др Марија 

Станић, продекан за финансије, обавестила чланове Већа да је стимилација умањена за 1 %, 

тј. са претходних 13,5% на 12%, због лоше финансијске ситуације Факултета. 

 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 45 минута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


