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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 260 

15. 5. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 15. 05. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 23 чланова већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Вера Дивац,  

проф. др Невена Ђукић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, др Драгана 

Јаковљевић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан 

Младеновић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др 

Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Зорица Петровић, проф. др 

Бранислав Поповић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Владица Симић,  проф. др 

Марија Станић, проф.др Милан Станковић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан 

Стојановић,  проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић. Са малим 

закашњењем седници су приступили и проф. др Љиљана Чомић и проф. др Мирољуб 

Дугић,  тако да је укупан број чланова већа био 25. 

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

сопственој иницијативи: 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  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

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

Институту за математику и информатику и Институту за биологију и екологију. 

3. Разматрање извештаја комисија за избор наставника у звање доцент у Институту 

за биологију и екологију и Институту за физику. 

4. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање доцент у 

Институту за математику и информатику. 

5. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент са 

докторатом у Институту за физику. 

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

Институту за биологију и екологију. 

7. Утврђивање предлога одлукa о избору научних сарадника. 

8. Разматрање извештаја о изборима истраживача-сарадника у Институту за хемију. 

9. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за биологију 

и екологију. 

10. Разматрање захтева за продужење рока за одбрану докторских дисертација у 

Институту за биологију и екологију и Институту за хемију. 

11. Поверавање наставе у Институту за математику и информатику. 

12. Разно. 
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I 

Записник под бројем 230 са XI седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 24. 04. 2019. године, једногласно је усвојен. 

II 

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

математичког факултета у саставу: др Ненад Филиповић, редовни професор, Факултет 

инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењена 

информатика и рачунарско инжењерство (председник Комисије); др Милан Тасић, 

редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна 

област: Рачунарске науке; др Милош Ивановић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Рачунарске 

комуникације, као и дописа Универзитета бр. IV-01-119/5 од 09.05.2019. 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 

Бобан Стојановић, ванредни професор, изабере у звање ванредни професор, за ужу 

научну област Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи 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. 

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

математичког факултета у саставу: др Славиша Стаменковић, редовни професор, 

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

животне средине (председник Комисије); др Бранислав Ранковић, редовни професор 

у пензији, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Алогологија, микологија и лихенологија; др Момир Пауновић, научни 

саветник, Институт за биолошка истраживања ''Синиша Станковић'', Универзитет у 

Београду, научна област: Биологија, ужа научна област: Хидробиологија, као и дописа 

Универзитета бр. IV-01-156/7 од 09.05.2019. 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-2. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Милан Станковић, доцент, изабере у звање ванредни професор, за ужу научну област 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и 

екологију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
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III 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-260/4  од 09.05.2019. године у 

саставу: др Мирјана Стојановић-Петровић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); др Ана Петровић, 

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

област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Ђурађ Милошевић, 

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

Екологија и заштита животне средине, као и сагласности Института за биологију и 

екологију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 13.03.2019. године у листу 

„Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

III-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Taње Тракић, доцента, у звање доцент за ужу научну област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине  у Институту за биологију и екологију 

Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у 

Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

*  *  *  

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-260/3  од 09.05.2019. године у 

саставу: др Владимир Ристић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика 

(председник Комисије); др Бранко Дрљача, ванредни професор, Природно-

математички факултет у Косовској Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна 

област: Теоријска физика; др Мирко Радуловић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 

физика, као и сагласности Института за физику Факултета, а по конкурсу расписаном 

дана 13.03.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

III-2. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Јасне Стевановић, асистента, у звање доцент за ужу научну област Атомска, 

молекулска и оптичка физика  у Институту за физику Факултета, па се ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 

*  *  *  
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На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-260/2  од 09.05.2019. године у 

саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Радијациона физика (председник 

Комисије); др Гордана  Пантелић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне 

науке Винча, Универзитет у Београду; ужа научна област: Физика; др Ненад 

Стевановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област:  Радијациона физика, као и сагласности Института за 

физику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 13.03.2019. године у листу 

„Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

III-3. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Владимира Марковића, асистента, у звање доцент за ужу научну област Радијациона 

физика  у Институту за физику Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана 

достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

IV 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-260/8  од 

10.05.2019. године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута 

Факултета. Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

логика у Институту за математику и информатику, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; Ужа научна област: Алгебра и логика; датум избора у 

звање: 1. 7. 2015. (председник Комисије); 

2. др Небојша Икодиновић, ванредни професор, Математички факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Математичка логика; датум избора 

у звање: 16. 4.  2018; 

3. др Силвана Маринковић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика; датум избора у 

звање: 8. 3. 2017. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

*  *  *  
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V 

На основу члана 82 Закона о високом образовању, члана 105 Статута Факултета 

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-

260/1 од 09.05.2019. у саставу: др Владимир Ристић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, 

молекулска и оптичка физика (председник Комисије); др Андријана Жекић, ванредни 

професор, Физички факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Физика 

кондензоване материје; др Драгица Кнежевић, ванредни професор у пензији, 

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

Физика кондензоване материје; др Владимир Јовановић, научни сарадник, Институт 

за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Физика кондензоване материје, као и сагласности Института за физику Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 03.04.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор др Небојше Даниловића, асистента, у звање 

асистент са докторатом за ужу научну област Физика кондензоване материје у 

Институту за физику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и 

ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 

Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

VI 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-260/6 од 09.05.2019. 

и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

VI-1. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Биохемија а у Институту 

за биологију и екологију, Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Невена Ђукић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија (председник 

Комисије); 

2. др Ненад Вуковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; 

3. др Милан Николић, доцент, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа 

научна област: Биохемија. 

*  *  *  
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VII 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Верица Јевтић, ванредни професор, 

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

Неорганска хемија (председник Комисије); др Срећко Трифуновић, редовни 

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

област: Неорганска хемија; др Зоран Марковић, редовни професор, Департман за 

хемијско-технолошке науке, Универзитет у Новом Пазару; ужа научна област: Органска 

хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу бр. 25/24 од 06.05.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

VII-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Данијела Стојковић  изабере у 

научно звање научни сарадник  за научну област Хемија у Институту за хемију 

Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

*  *  *  

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Милош И. Ђуран, редовни професор 

у пензији, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу и дописни члан 

САНУ; ужа научна област: Неорганска хемија (председник Комисије); др Јасмина 

Никодиновић-Рунић, научни саветник; Институт за молекуларну генетику и генетичко 

инжењерство, Универзитет у Београду; ужа научна област: Молекуларна биологија; др 

Биљана Ђ. Глишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/25 од 13.05.2019. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-2.  Утврђује се предлог одлуке да се др Нада Савић  изабере у научно звање 

научни сарадник  за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, на пет 

година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

VIII 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-260/12 од 13.05.2019. године у саставу: др 

Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); др Иван 

Дамљановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; уже 
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научне области: Органска хемија и Настава хемије; др Данијела Илић Коматина, 

ванредни професор, Факултет техничких наука са привременим средиштем у Косовској 

Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна област: Органска хемија и биохемија, 

као и сагласности Института за хемију, Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Марка Пешића, 

истраживача-приправника, у звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија и 

доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту 

Факултета у трајању од 30 дана. 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-260/12 од 13.05.2019. године у саставу: др 

Иван Гутман, професор емеритус, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу и редовни члан САНУ; ужа научна област: Физичка хемија (председник 

Комисије); др Славко Раденковић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија; др Марија 

Баранац-Стојановић, редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; 

ужа научна област: Органска хемијa, као и сагласности Института за хемију, Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Марије Антић, 

истраживача-сарадника, у звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија и 

доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту 

Факултета у трајању од 30 дана. 

IX 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-260/5 од  09.05.2019. 

године, а на основу члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Покреће се поступак за избор Данијеле Никодијевић, истраживача-

приправника у истраживачко звање истраживач-сарадник  у Институту за биологију и 

екологију, Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну 

област Биологија. 

*  *  *  

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Данијеле 

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

1. др Снежана Марковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

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

биологија (председник Комисије); 
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2. др Милена Милутиновић, научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија; 

3. др Милица Пешић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

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

научна област: Молекуларна неуробиологија и Молекуларна онкологија. 

X 

На основу захтева Марине Радовић Јаковљевић и сагласности Института за 

биологију и екологију  бр. 04-260/9 од 13.05.2019. године, а у складу са чланом 18 

Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског 

уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу и чланом 50 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под насловом 
„Испитивање генотоксичних и цитотоксичних ефеката врста Artemisia vulgaris и 

Artemisia alba на хумане лимфоците in vitro у SW-480 ћелијску линију карцинома колона 

“ кандидату Марини Радовић Јаковљевић и то у трајању од 2 године, a због коришћења 

права поводом трудничког и породиљског одсуства. 

*  *  *  

На основу захтева Невене Михаиловић и сагласности Института за хемију  бр. 

03-260/11 од 13.05.2019. године, а у складу са чланом 18 Правилника о пријави, изради 

и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта 

Универзитета у Крагујевцу , Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

X-2. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под насловом 
„Одређивање фенолних једињења у плодовима неких биљака из фамилије Rosaceae и 

антиоксидативне активности њихових синтетичких деривата“  кандидату Марини 

Радовић Јаковљевић и то у трајању од годину дана, због потешкоћа у набавци хемикалија 

и привремени застој рада апарата који су били неопходни за израду експерименталног 

дела  докторске дисертације. 

XI 

На основу захтева Института за  математику и информатику, бр. 05-260/10 од 

13.05.2019. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Поверава се држање наставе, проф. др Љиљани Павловић, редовном 

професору у Институту за математику и информатику из предмета Дискретна 

оптимизација у школској 2018/2019. години на докторским академским студијама 

математике. 
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XII 

У оквиру тачке разно Декан Факултета обавестио је чланове Наставно-научног 

већа да је одређени број наставника био у Нишу на обуци за рецензенте, као и да су 

уведене одређене новине везано за рецензије. Такође је и обавестио и позвао наставнике 

да присуствују фестивалу „Трагом Павла Савића“ који ће се одржати 17.05.2019. године 

у 11 часова на Природно-математичком факултету. Позвао је присутне и на 

манифестацију „Ноћ музеја“ која се традиционално одржава 18.05.2019. године  у 18 

часова у холу Института за физику. Даље је нагласио да ће се 21.05.2019. године одржати 

Дан Универзитета али да том приликом неће бити уручене дипломе свршеним 

докторантима као што је било уобичајено претходних година већ 21.06.2019. године. На 

крају је додао да је дошло до измена у Статуту Универзитета, везано за одлазак 

наставника у старосну пензију. 

*  *  *  

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 36 минута. 

*  *  *  

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


