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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 XXXV седнице Наставно-научног већа  Природно-математичког факултета у 

текућем мандатном периоду, одржане дана 31.05.2017. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствоваo je 31 члан 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 Милош Ђуран, проф. др Иван Живић,  доц. др 

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

Марковић, проф. др Светлана Марковић, 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 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 Марија 

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

проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

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

Милан Станковић, управник Института за биологију и екологију 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 одлуке о избору наставника у звање ванредни професор у 

Институту за математику и информатику. 

3. Покретање поступка за избор наставника у звање  ванредни професор у 

Институту за биологију и екологију. 

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

биологију и екологију. 

5. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 

6. Доношење одлуке о избору  истраживача-приправника у Институту за биологију 

и екологију.   

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

биологију  екологију. 

8. Утврђивање предлога одлукa о прихватању извештаја Комисија за оцену и 

одбрану докторских дисертација у Институту за хемију и Институту за биологију 

и екологију. 



9. Утврђивање предлога одлуке о прихватању извештаја Комисије за оцену научне 

заснованости теме и испуњености услова кандидата за израду докорске 

дисертације у Институту за биологију и екологију. 

10. Разматрање извештаја Комисија за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за 

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

испуњености  услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

хемију. 

12. Захтеви. 

13. Разно. 

I 

Записник под бројем 340 са XXXIV седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 17.05.2017. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу члана  93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно -математичког факултета 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 дописа 

Универзитета бр. IV-01-415/6 од 30.05.2017. године, констатујући да у року од 30 дана 

док је био на увиду јавности није било приговора, Наставно-научно веће је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

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

Милош Ивановић, доцент, изабере у звање ванредни професор за ужу научну област 

Рачунарске коминикације у Институту за математику и информатику Факултета,  на 

пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 

У оквиру ове тачке, кратко је продискутовала,  доц. др Светлана Милошевић-

Златановић. Након те дискусије а, на захтев Института за билогију и екологију бр. 04-

380/7 од 24.05.2017. 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 ванредни професор за ужу 

научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за 

билогију и екологију Факултета. 

IV 

На захтев Института за билогију и екологију бр.04-380/4 од 23.05.2017. 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 

IV-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 

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у Институту за билогију 

и екологију Факултета. 

V 

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

математичког факултета 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 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/37 

од 29.05.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI1. Јована Секулић, истраживач-сарадник, бира се у звање  истраживач-

сарадник за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију Факултета, 

на три године. 

VI 

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

математичког факултета 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 извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/39 од 29.05.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Александра Б. Митровић, дипломирани биолог-мастер еколог, бира се у 

звање  истраживач-приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и 

екологију Факултета, на три године. 

VII 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-380/5 од  23.05.2017. 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 Милене Јовановић, мастер биолога, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Милене Јовановић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и 

човека и молекуларна биологија (председник Комисије); 

2. др Марко Живановић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија; 

3. др Јелена Ракобрадовић, научни сарадник Института за онкологију и 

радиологију Србије, ужа научна област: Молекуларна генетика. 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-380/6 од  23.05.2017. 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 Слободанке Радосављевић, дипломираног 

биолога, у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Слободанке 

Радосављевић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Мирјана Стојановић-Петровић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); 



2. др Иво Караман, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Зоологија; 

3. др Тања Тракић научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија. 

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 

Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија (председник 

Kомисије); др Бранка Огњановић, редовни професор Природно-математичког факултета 

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

молекуларна биологија; др Матија Златар, научни сарадник Института за хемију, 

технологију и металургију Универзитета у Бееограду, научна област Хемија,  као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу 

Факултета бр. 25/36. од 26.05.2017. 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 у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Хелатационе 

особине лиганада ЕДТА-типа у односу на бакар(II) - могућа примена код 

неуротоксичних поремећаја“ кандидата Марине Ћендић 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. 

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 

Анте Вујић (председник комисије), редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Заштита животне средине; др 

Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

животне средине; др Снежана Пешић, доцент Природно-математичког факултета 

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

животне средине, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу Факултета бр. 25/38 од 29.05.2017. године, Наставно- научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Популациона 



екологија мочварног мравника [Phengaris teleius, (Bergstrӓsser, 1779)] у Србији“ 

кандидата Милоша Поповића 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. 

IX 

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

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

уметничког пројекта и Извештаја стручне комисије Природно -математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу 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 извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/35 од 23.05.2017. године, 

Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу    

О д л у к у 

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

Природно-математичког факултета у Крагујевцу о оцени научне заснованости теме 

докторске дисертације под насловом: „Исхрана и значај грабљивих врста   риба  у 

одржању  стабилности  екосистема  акумулација“ и испуњености услова кандидата 

Милене Раденковић и констатује да у року од 15 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 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

X 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-380/2 од 

23.05.2017. године у саставу: др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, 

фитохемија и систематика биљака (предложени ментор); др Биљана Бојовић, доцент 

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

Физиологија биљака (председник Комисије); др Тијана Цветић Антић, ванредни 

професор Биолошког факултета  Универзитета у Београду, ужа научна област: 



Физиологија и молекуларна биологија биљака, као и сагласности Института за 

биологију и екологију,  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: „Интраспецијска 

варијабилност примарног и секундарног метаболизма нутритивно депривираних 

клијанаца врсте Ocimum basilicum L. (Lamiaceae)“ за израду докторске дисертације 

кандидату Драгани Јаковљевић. 

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

Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу. 

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. 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-380/3 oд 

23.05.2017. године у саставу: др Зора Дајић-Стевановић, редовни професор 

Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, ужа  научна област 

Пољопривредна ботаника (предложени ментор); др Марина Топузовић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Морфологија, фитохемија и систематика биљака (председник Комисије); др 

Милан Станковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, систематика и филогенија биљака, као и 

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Етноботаничка, 

морфоанатомска, фитохемијска и генетичка студија популација дивље малине (Rubus 

idaeus L.) на подручју Србије“ за израду докторске дисертације кандидату Бојани 

Вељковић. 



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

Зора Дајић-Стевановић, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област Пољопривредна ботаника. 

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. 

XI 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-380/10 од 25.05.2017. 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 за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„3-(AРИЛАМИНО)-1-ФЕРОЦЕНИЛПРОПАН-1-ОНИ КАО ПРЕКУРСОРИ У 

СИНТЕЗИ НОВИХ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИХ ДЕРИВАТА ФЕРОЦЕНА“ и испуњености 

услова кандидата Александре Минић  и предложеног ментора,  за израду докторске 

дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Драгана Стевановић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија (предложени ментор); 

2. др Милан Јоксовић, ванредни професор  Природно-математичког факултетa 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија (председник 

Комисије); 

3. др Нико Радуловић, редовни професор Природно-математичког факултета 

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

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XII 

На захтев Института за хемију Факултета бр. 03-380/8 од 25.05.2017. године, а  на 

основу члана 156. Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 



О д л у к у 

XII-1. Даје се сагласност за учешће са радовима на Првом сипозијуму молекулске 

медицинске хемије (1st Molecules Medicinal Chemistry Symposium), од 5. до  8. септембра 

у Барселони (Шпанија) следећим истраживачима Факултета: 

 

- др Анки Пејовић, научном сараднику, 

- Марији  Јеремић, истраживачу-сараднику, 

- Маји Ђукић, истраживачу-сараднику, 

- Јовани Јовановић, истраживачу-приправнику, 

- Александри Минић, истраживачу–приправнику, 

- Милени Вукић, истраживачу-приправнику,  

- Катарини Јаковљевић, истраживачу-приправнику, 

- Душану Ћоћићу, истраживачу-приправнику 

  

Сагласност се издаје за потребе конкурисања код Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја за средства за суфинансирање учешћа истраживача на научним 

скуповима у иностранству. 

На захтев Института за хемију Факултета бр. 03-380/11 од 29.05.2017. године, а 

на  основу  члана 156. Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно 

је донело следећу 

О д л у к у 

XII-2. Даје се сагласност др Јовани Богојески, доценту, за учешће са радом на 

научном симпозијуму - IUPACs International Symposium on Bioorganic Chemistry 

(ISBOC-11) & Konstanz Symposium Chemical Biology (Konstany, Germany), од 26. до  30. 

септембра у Константзу, Немачка. 

Сагласност се издаје за потребе конкурисања код Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја за средства за суфинансирање учешћа на међународним  у 

иностранству. 

XIII 

У оквиру ове тачке, проф. др Милош И. Ђуран, руководилац SCOPES пројекта, 

обавестио је чланове Наставно-научног већа да ће се у оквиру SCOPES пројекта, у коме 

поред нашег Факултета учествују Универзитет у Фрибургу (Швајцарска) и Институт за 

органскиу хемију Бугарске академије наука из Софије, организовати међународна 

научна конференција под називом: „Medicinal Chemistry-State of Art and Perspectives“. 

Конференција ће се одржати у Врњачкој Бањи у периоду од 26. до 31. августа 2017. 

године. Трошкови организације ове конференције ће бити покривени из средстава 

SCOPES пројекта. Професор Ђуран је позвао наставнике и сараднике Факултета да узму 

учешће у овој конференцији. 

Такође је и Декан Факултета, проф. др Срећко Трифуновић, обавестио чланове, 

Наставно-научног већа да је стигла Одлука о акредитацији студијског програма 

Информатике.  



Проф. др Драгослав Никезић, обавестио је чланове Наставно-научног већа да је 

ЕРИК НАРИК ЦЕНТАР, расписао позив за пријављивање кандидата за листу оцењивача 

за потребе професионалног признавања високошколских исправа. Пријава ће трајати до 

02.06.2017. године.  

 

 

 

 

 

 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 29  минута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић, економиста 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 

 


