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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
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К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 11. 4. 2018. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовао је 30  чланова већа и то: др Снежана Бранковић, проф. др Зорица Бугарчић, 

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

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

Драгица Кнежевић, проф. др Милан Ковачевић, др 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 Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Биљана Петровић, 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, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Љиљана 

Чомић и проф. др Срећко Трифуновић. 

Са малим закашњењем седници је  приступила  и проф. др Љиљана Павловић, 

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. Утврђивање предлога чланова Комисијa за избор наставника у звање доцент у 

Институту за биологију и екологију. 

3. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 

4. Доношење одлука о избору сарадника у звање асистент у Институту за биологију 

и екологију. 

5. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за биологију и екологију. 

6. Разматрање извештаја о избору истраживача-приправника у Институту за 

биологију и екологију. 

7. Покретање поступака за избор истраживача-приправника у Институту за 

биологију и екологију и у Институту за математику и информатику.  



8. Утврђивање предлога одлуке о прихватању извештаја о оцени и одбрани 

дoкторске дисертације у Институту за хемију. 

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

испуњености  услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

биологију и екологију. 

10. Преиначење одлуке ННВ-а број 180/VI-1 од 14.03.2018. 

11. Разно. 

I 

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

мандатном периоду, одржане дана 28.03.2018. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-240/1 од 5. 4. 2018. 

године и члана 127 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета. Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

еволуција у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и еволуција 

(председник комисије); датум избора у звање: 30.09.2010. године; 

2. др Снежана Станић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и еволуција; датум 

избора у звање: 14.09.2016. године; 

3. др Марина Стаменковић-Радак, редовни професор, Биолошки факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Генетика и еволуција; датум избора 

у звање 16.04.2014. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-240/2  од 05.04.2018. 

године и члана 127 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета. Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Дмитар Лакушић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине (председник комисије); датум избора у звање: 24.12.2015. године; 



2. др Марина Топузовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака; датум избора у звање: 14. 12. 2016. године; 

3. др Снежана Симић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине;  датум избора у звање: 12. 7. 2017. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 

По захтеву Института за математику и информатику  бр. 05-240/12 од 10.04.2018. 

године, а на основу члана 126 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 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 наставника у звање доцент, за ужу научну област 

Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику 

Факултета. 

IV 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Жељко Томановић, редовни професор Биолошког 

факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и 

филогенија животиња; др Александар Остојић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине, др Ана Митровски-Богдановић, доцент 

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

Зоологија (председник комисије), као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр. 25/21 од 22.03.2018. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

IV-1. Филип Вукајловић, асистент, бира се у звање асистент за ужу научну 

област Зоологија у Институту за  биологију и екологију Факултета, на три године. 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Тијана Цветић Антић, ванредни професор 

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

молекуларна биологија биљака; др Биљана Бојовић, доцент ПМФ-а Унивезитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија биљака (председник комисије); др Марина 

Топузовић, ванредни професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Морфологија, фитохемија и систематика биљака, као и сагласности Института за 

биологију и екологију Факултета, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр. 25/25 од 02.04.2018. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 



О д л у к у 

IV-2. Драгана Јаковљевић, асистент, бира се у звање асистент за ужу научну 

област Физиологија биљака у Институту за  биологију и екологију Факултета, на три 

године. 

V 

 На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-240/3 од 

05.04.2018. 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 Физиологија животиња 

и човека и молекуларна биологија, у Институту за биологију и екологију,  Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Бранка Огњановић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија (председник комисије); 

2. др Зорица Саичић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“, Универзитет у Београду; ужа научна област: Физиологија; 

3. др Милош Матић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

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

биологија. 

VI 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-240/6 од 05.04.2018. године у саставу: др 

Горица Ђелић, доцент ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Морфологија, фитохемија и систематика биљака (председник комисије); др Марина 

Топузовић, ванредни професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Морфологија, фитохемија и систематика биљака; др Милан Вељић, ванредни професор 

Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Морфологија, 

фитохемија и систематика биљака, као и сагласности Института за (математику и 

информатику; биологију и екологију, хемију, физику) Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Синише Тимотијевића, 

дипломираног мастер-еколог, 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. 



VII 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-240/7 од 05.04.2018.  

године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Покреће се поступак за избор Јоване Тодосијевић, мастер биолога, у 

истраживачко звање истраживача-приправника Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, за научну област Биологија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Јоване Тодосијевић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Владимир Јуришић, редовни професор Факултета медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Патолошка физиологија; научни 

саветник за научну област Онкологија (председник комисије); 

2. др Невена Ђукић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 

Биохемија; 

3. др Милош Матић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија 

животиња и човека и молекуларна биологија. 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-240/8 од 5. 4. 2018.  године, 

а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно 

је донело следећу 

О д л у к у 

VII-2. Покреће се поступак за избор Александре Никезић, мастер биолога, у 

истраживачко звање истраживача-приправника Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, за научну област Биологија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Александре Никезић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија (председник 

комисије); 

2. др Милена Милутиновић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, научна 

област: Биологија; 

3. др Наташа Ђорђевић, ванредни професор Државног Универзитета у Новом 

Пазару, научна област: Биологија. 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-240/9 од 05.04.2018.  

године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-3. Покреће се поступак за избор Невене Планојевић, мастер биолога, у 

истраживачко звање истраживача-приправника Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, за научну област Биологија. 



Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Невене Планојевић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија (председник 

комисије); 

2. др Милена Милутиновић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, научна 

област: Биологија; 

3. др Наташа Ђорђевић, ванредни професор Државног Универзитета у Новом 

Пазару, научна област: Биологија. 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-240/10 од 05.04.2018.  

године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-4. Покреће се поступак за избор Маје Ћупурдије, мастер биолога, у 

истраживачко звање истраживача-приправника Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, за научну област Биологија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Маје Ћупурдије у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 

Физиологија  животиња и човека и молекуларна биологија (председник 

комисије); 

2. др Милена Милутиновић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, научна 

област: Биологија; 

3. др Наташа Ђорђевић, ванредни професор Државног Универзитета у Новом 

Пазару, научна област: Биологија. 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-240/11 од 05.04.2018.  

године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-5. Покреће се поступак за избор Стефана Благојевића, мастер биолога, у 

истраживачко звање истраживача-приправника Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, за научну област Биологија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Стефана Благојевића 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 

Физиологија  животиња и човека и молекуларна биологија (председник 

комисије); 

2. др Милена Милутиновић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, научна 

област: Биологија; 

3. др Наташа Ђорђевић, ванредни професор Државног Универзитета у Новом 

Пазару, научна област: Биологија. 

По захтеву Института за математику и информатику, бр. 05-240/13 од 10.04.2018.  

године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 



О д л у к у 

VII-6. Покреће се поступак за избор Јелене Ђорђевић, мастер математичара, у 

истраживачко звање истраживача-приправника Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, за научну област Геометрија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Јелене Ђорђевић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

ужа научна област: Геометрија (председник комисије); 

2. др Мирослава Антић, ванредни професор Математичког факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Геометрија; 

3. др Емилија Нешовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 

област: Геометрија. 

 

VIII 

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 

Данијела А. Костић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Органска хемија и биохемија (председник 

комисије); др Мирјана Михаиловић, научни саветник Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, научна област: Биологија; др Ненад 

Вуковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Биохемија; др Владимир Михаиловић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; др Сања Матић, 

научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна 

област: Биологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу Факултета бр. 25/26 од 10.04.2018. године, 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 о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Фармакологија и токсиколошки профил новосинтетисаних деривата хроман-2,4-

диона у функцији антикоагулативне актиности “in vivo” кандидата Невене 

Станковић 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 40 Закона о високом образовању и члана 16 

став 7 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторско уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 



IX 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-240/5 од 05.04.2018. 

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 

“Антиоксидативно деловање екстраката биљне врсте Viscum album L. на 

токсичност инсектицида хлорпирифоса и имидаклоприда код различитих 

експерименталних модел организама” и испуњености услова кандидата Марије 

Милошевић и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним 

насловом, у следећем саставу: 

1. др Бранка Огњановић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

молекуларна биологија (предложени ментор); 

2. др Владица Симић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине (председник комисије); 

3. др Зорица Саичић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“, Универзитет у Београду, ужа научна област: Физиологија; 

4. др Павле Машковић, ванредни професор, Агрономски факултет у Чачку, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Хемија; 

5. др Јелена Гаврић, научни сарадник, Институт за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“, Универзитет у Београду, ужа научна област: Физиологија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

X 

На основу примедбе продекана за наставу Природно-математичког факултета, 

проф. др Александра Остојића, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

Преиначава се Одлука ННВ-а број 180/VI-1 од 14.03.2018. године, тако да гласи: 

„Маја Ђукић, истраживач-сарадник, бира се у звање истраживач-сарадник за научну 

област Хемија у Институту за хемију Факултета,  на три године.“ 

XI 

У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 11 минута. 

ЗАПИСНИЧАР 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

Проф. др Срећко Трифуновић 
 


