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К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

са   LVIII   седнице  Наставно-научног већа  Природно-математичког   факултета      
у  текућем мандатном периоду, одржане дана 17.06.2015. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовалo je 26  чланoва већа и то: проф.др Дејан Бојовић, др Снежана Бранковић,  
проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић, 
проф.др Радосав Ђорђевић, проф. др Иван Живић, проф. др Милан Јоксовић, проф.др 
Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, проф. др Бранка Огњановић, проф.др 
Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф.др Мирослава Петровић-
Торгашев, проф. др Бранислав Поповић,  проф. др Бранислав Ранковић, проф. др 
Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др Снежана Станић, др Драгана 
Стевановић, проф.др Слободан Сукдолак, проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, 
проф. др Марина Топузовић и проф.др Срећко Трифуновић. 

Са малим закашњењем седници су приступили : др Владимир Марковић, проф. др 
Драгослав Никезић и проф. др Љиљана Чомић  тако да је укупан број присутних чланова 
на седници Наставно-научног већа био 29 .   

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за физику проф. др Милан Ковачевић, 
управник Института за математику и информатику проф.др Марија Станић, управник 
Института за хемију доц. др Љубинка Јоксовић, 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 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице, 
2. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање редовни професор у 

Институту за биологију и екологију, 
3. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање доцент у Институту за 

хемију, 
4. Утврђивање предлога одлуке за избор научног сарадника у  Институту зa биологију 

и екологију, 
5. Доношење одлуке о избору истраживача сарадника у Институту  за хемију, 
6. Покретање поступка  за избор истраживача сарадника у Институту за хемију, 
7. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја комисије за преглед, оцену и одбрану 

докторске дисертације у Институту за биологију и екологију, 
8. Разматрање извештаја комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације 

у Институту за биологију и екологију, 



9. Одређивање комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације у 
Интитуту за хемију, 

10. Разматрање извештаја комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости темe докторскe дисертацијe у Институту за математику и 
информатику, 

11. Предлог комисија за оцену подобности кандидата и научне заснованости тема 
докторских дисертација у Институту за биологију и екологију, 

12. Одређивање чланова комисије за рецензију техничког решења у Институту за 
биологију и екологију, 

13. Разматрање учешћа Факултета у кредитној мобилности програма Еразмус +, 
14. Разматрање предлога о динамици избора у више звање наставника Факултета, 
15. Разно. 

 
 
I 

 
Записник     под   бројем  60  са  LVII седнице   Наставно-научног већа,  у    

текућем мандатном периоду, одржане дана 03.06.2015. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута  
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
бр. 04-560/5 од 16.06.2015. године у саставу: др  Анте Вујић, редовни професор 
Департамана за биологију и екологију Природно- математичког факултета Универзитета у 
Новом Саду, ужа научна област Заштита животне средине; др Јелка Црнобрња Исаиловић,  
редовни професор Департамана за биологију и екологију Природно-математичког 
факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Биологија; др Мирјана Ленхардт, 
научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета 
у Београду, ужа научна област Биологија-ихтиологија, као и сагласности Института за 
биологију и екологију, а по конкурсу расписаном дана 13.05.2015. године у листу 
„Послови“, Наставно-научно веће 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 др Владице Симића, ванредног професора у звање 
редовни професор за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне 
средине у Институту за биологију и екологију Факултета и ставља на увид јавности 30 
дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 
сајту. 
 

III 
 

На основу члана  93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно -математичког факултета у саставу: др Мирјана Сегединац, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа  научна област  



Настава хемије; др Миорад Васојевић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа  научна област Настава хемије; др Зоран Ратковић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа  научна област 
Органска хемија; др Иван Гутман, проферсор емеритус Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа  научна област Физичка хемија, као и дописа 
Универзитета бр.01-15/97 од 18.06.2015. године, Наставно-научно веће је једногласно 
донело следећу 

О д л у к у 
 

III-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Јелена Ђурђевић Николић изабере у 
звање доцент за ужу научну област Настава хемије у Институту за хемију на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 
надлежном Стручном већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

IV 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Снежана Марковић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Физиологија 
животиња и човека и молекуларна биологија; др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и Факултета 
медицинских  наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Генетика и еволуција; 
др Јелена Ракобрадовић, научни сарадник Института за онкологију и радиологију 
Универзитета у Београду, ужа научна област  Молекуларна генетика, кao и извештаја 
руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу, бр.26/40  од 
08.06.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

IV-1.  Утврђује  се предлог одлуке да се  др Марко Живановић,  истраживач  
сарадник, изабере у  звање научни сарадник, за научну област Биологија у Институту за 
биологију и екологију Факултета,  на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 
надлежном Матичном одбору Министарства просвете,  науке и технолошког развоја на 
даљи поступак. 

V 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Иван Гутман, професор емеритус Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија; 
др Светлана Марковић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија; др Зоран Марковић, 
редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Органска 
хемија; др Славко Раденковић, доцентПриродно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија, извештаја руководиоца техничко-
информатичке службе и продекана за наставу , бр.26/39  од 08.06.2015. године, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 



О д л у к у 
 

V-1.  Марија Антић, истраживач-сарадник, бира се у звање  истраживач-сарадник, 
за научну област Хемија, на три године. 

VI  

На захтев Института за хемију бр.03-560/1 од 08.06.2015.. године, а на основу члана 
102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VI-1. Покреће се поступак за избор Анке З. Пејовић, дипломираног хемичара  у 

истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Анке З. Пејовић у звање из 
става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 
1. др Растко Вукићевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Органска хемија; 
2. др Зоран Ратковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу,  ужа научна област: Органска хемија; 
3. др Нико Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу,  ужа научна област: Органска хемија. 
 

VII 
 

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 
Владимир Б. Јуришић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област  Патолошка физиологија и научни саветник, ужа научна 
област Онкологија (ментор); др Соња Павловић, научни саветник Института за 
молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду, ужа научна 
област Молекуларна биологија; др Бранка Огњановић,  ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија 
животиња и човека и молекуларна биологија;  др Радмила Глишић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Биологија ћелија 
и ткива, као и дописа Универзитета бр. 01-15/96 од 15.06.2015. године и извештаја 
руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу  Факултета бр. 26/42 
од 11.06.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Варијанте гена за рецептор 
епидермалног фактора раста код пацијената оболелих од немикроћелијског тумора 



плућа“  кандидата Јасмине Обрадовић и констатује да у року од 30 дана од дана 
стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 48 
став 7 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности. 

VIII 
 

На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.04-560/6  од 
16.06.2015.године у саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (ментор), ужа научна 
област  Генетика и еволуција;  др Слободан Арсенијевић, редовни професор Факултета 
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Гинекологија и 
акушерство; др Дарко Грујичић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област  Генетика и еволуција; др Гордана Јоксић, научни   
саветник Институтa за нуклеарна истраживања „Винча“, научна област Генетичка 
токсикологија, 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 

у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Фреквенца 
микронуклеуса и полиморфизам GSTT1 и GSTM1 гена у лимфоцитама периферне крви 
пацијенткиња у зависности од стадијума интрацервикалне лезије“  кандидата  Иване 
Стошић. 

 Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 
библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, као и извештај стручне комисије доставити Универзитету у Крагујевцу 
који ће објављивањем наведеног извештаја на универзитетском сајту са пропратним 
обавештењем да се примерак докторске дисертације налази у универзитетској библиотеци 
у Крагујевцу обезбедити да у року од 30 дана буду доступни стручној, научној и 
друштвеној јавности, а сходно одредбама Статута Факултета. 

Истовремено, на основу Закона о високом образовању, члан 30 став 8 Факултет ће 
објављивањем Извештаја стручне комисије и докторске дисертације на сајту Факултета и 
достављањем докторске дисертације библиотеци Факултета обезбедити да у року од 30 
дана, као и до одбране дисертације, буду доступни стручној, научној и друштвеној 
јавности. 
 

IX 
 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета и захтева Института за хемију бр. 03-
560/3 од 15.06.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 
 
 



О д л у к у 
 

IX-1.  Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом: „Испитивање Колбе-Шмитове реакције нафтоксида алкалних метала“  
кандидата  Игора Ђуровића, у следећем саставу: 

 
1. др Светлана Марковић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија;  
2. др Иван Гутман, професор емеритус Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија;  
3. др Зоран Марковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, 

научна област: Органска хемија. 
 

X 
 

На основу члана 48 став 5,6 и 7 Статута Факултета,   Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.  од . године у саставу: др 
Мирослава Петровић Торгашев, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу ужа научна област  Геометрија; др Зоран Ракић, редовни 
професор Математичког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 
Геометрија; др Емилија Нешовић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу ужа научна област Геометрија, Наставно-научно веће Факултета  
је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

X-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом  „Унутрашње и 
спољашње симетрије у Римановој геометрији“ кандидату мр Александру Шебековићу. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Мирослава Петровић Торгашев, редовни професор. 

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. 
 

XI 
 
 На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-560/7  од 16.06.2015. 
године и  члана 48 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 
 

О д л у к у 
XI-1. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације под називом  „Осетљивост микробиолошког биофилма на деловање 
природних биоактивних супстанци In vitro  ” и подобности кандидата Саве Васића, за 
израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 



1. др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија;  

2. др Ивана Радојевић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија;  

3. др Татјана Михајлов-Крстев, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Биотехнологија. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-560/9  од 16.06.2015. 
године и  члана 48 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 

О д л у к у 
 

XI-2. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске  
дисертације под називом  „Улога молекуларних механизама неоангиогенезе као тумор 
маркера у индивидуализацији терапије пацијената са карциномом дојке” и 
подобности кандидата   Данијеле Цветковић, истраживача сарадника, за израду 
докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 
1. др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 
биологија;  

2. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и еволуција;  

3. др Ненад Филиповић, редовни професор Факултета инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Примењена механика и примењена 
информатика и рачунарско инжењерство 

4. др Срђан Нинковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Хирургија;   

5. др Ивана Гађански, доцент Факултета информационих технологија Универзитета 
Метрополитен, Београд , ужа научна област: Ткивни инжењеринг. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-560/8  од 16.06.2015. 
године и  члана 48 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XI-3. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 
дисертације под називом  „Молекуларни механизми миграције ћелија карцинома 
колона у антитуморском деловању новосинтетисаних платина (IV) комплекса и 
природних биоактивних супстанци” и подобности кандидата  Драгане Шеклић, 



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

 
1. др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 
биологија;  

2. др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија;  

3. др Верица Јевтић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

4. др Татјана Митровић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу, ужа научна област Биотехнологија; 

5. др Наташа Ђорђевић, доцент Државног универзитета  у Новом Пазару, ужа научна 
област: Биологија. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 

XII 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр.04-560/10  од 16.06.2015. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XII-1. Одређује се комисија за  рецензију  техничког решења „Репроцентар за 
производњу и узгој млађи аутохтоне поточне пастрмке (Salmo trutta) у горњем току 
реке Толишнице“ , аутора проф. др Владице Симића и  Ивана Марковића, дипл. 
архитекте, у следећем саставу: 

 
1. др Мирослав Ћирковић, редовни професор Пољопривредног факултета 

Универзитета у Новом Саду, научни саветник Научног Института за 
ветеринарство „Нови Сад“, ужа научна област: рибарство и болести риба 

2. др Горан Марковић, ванредни професор Агрономског факултета у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биологија. 

  
XIII 

 У оквиру ове тачке повела се дискусија у којој су учествовали: проф.др Љиљана 
Павловић и проф. др Растко Вукићевић. Након ове дискусије а, на основу члана 156 
Статута Факултета и на предлог Ректората Универзитета у Крагујевцу, Наставно-научно 
веће Факултета је  са 18 гласова „ЗА“ И 6 „УЗДРЖАНИХ“ гласова донело следећу 
 

О д л у к у 
XIII-1. Усваја се предлог припремљених основних информација на енглеском 

језику о појединим предметима на студијским програмима Факултета (информације о 



називу студијског програма, називу предмета, садржају предмета, доступности 
литературе, броју ЕСПБ), које ће се презентовати на сајту Универзитета.  Ове 
информације се дају у склопу реализације учешћа Универзитета у Крагујевцу у кредитној 
мобилности Програма Еразмус + (Кључна активност 1: Пројекти мобилности за студенте 
и запослене у установама чланицама Универзитета у Крагујевцу, Key Action 1: Learning 
Mobility of Individuals: Mobility projects for higher education students and staff). 

 
 Саставни део ове одлуке су информације о предметима из става 1  налазе се у 
прилогу. 

    XIV 
 У оквиру ове тачке повела се шира дискусија у којој су учествовали: проф. др 
Драгослав Никезић, проф. др Бобан Стојановић, проф. др Марија Станић, проф. др 
Љиљана Чомић, проф. др Иван Живић и проф. др Мирољуб Дугић. Након ове дискусије а, 
на основу захтева Института за хемију бр. 03-560/4  од 15.06.2015. године и дописа 
Института за биологију и екологију бр. 04-560/11 од 16.06.2015. године, Наставно-научно 
веће Факултета је са 19 гласова „ЗА“, 4 гласа „ПРОТИВ“ и 2 „УЗДРЖАНА“ гласа  донело 
следећу  

О д л у к у 
 
XIV-1. Прихвата се предлог о укидању  обавезе реизбора наставника Факултета  у 

случају када су се стекли сви законски услови за избор у више звање. 
 

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

Трифуновић, проф. др Марија Станић и проф. др Растко Вукићевић. Наиме, Декан 
Факултета обавестио је чланове Наставно-научног већа да ће се 29.06.2015. године 
одржати пријемни испит на Институту за биологију и екологију и Институту за хемију, 
а 30.06.2015. године на Институту за математику и информатику и Институту за 
физику. Такође је и истакао да се убудуће води рачуна о динамици ко је главни аутор 
при објављивању радова и да би требало да аутор који пише докторат буде и главни 
аутор. 

 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12   часова и 41 минут. 

 
 
 
 
З А П И С Н И Ч А Р                    ДЕКАН  
 
Далиборка Јовановић                                            проф. др Срећко Трифуновић 

 
 

 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


