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К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 08.11.2017. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo 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, проф. др Милош Ивановић, доц. др 

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

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 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, проф. др Марина Топузовић, проф. др Љиљана Чомић и проф. др Срећко 

Трифуновић. 

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 листе евидентираних кандидата за избор Декана Факултета у наредном 

мандатном периоду. 

3. Утврђивање предлога одлуке о избору наставника у звање ванредни професор у 

Институту за хемију.     

4. Утврђивање предлога одлуке о избору наставника у звање доцент у Институту за 

биологију и екологију.   

5. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Инситуту за 

биологију и екологију.   

6. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за математику 

и информатику.   



7. Покретање поступака за избор научних сарадника у Институту за биологију и 

екологију и Институту за хемију.   

8. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача сарадника у Институту за 

хемију. 

9. Покретање поступпка за избор истраживача-сарадника у Институту за хемију. 

10. Покретање поступака за избор истраживача-приравника у Институту за хемију. 

11. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске дисерације у 

Институту за математику и информатику.   

12. Разматрање извештаја комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова канддата у Институту за физику. 

13. Утврђивање испитних рокова за школску 2017/18. годину. 

14. Захтеви. 

15. Разно.  

I 

Записник под бројем 770 са XLIII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 25.10.2017. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу дописа Института за математику и информатику бр. 05-820/1 од 

27.10.2017. године, Института за физику бр. 02-820/3  од 30.10.2017. године, Института за 

хемију бр. 03-770/18  од 20.10.2017. године, Института за биологију и екологију бр. 04-820/7 

од 01.11.2017. године, Катедре општеобразовних предмета бр. 06-770/19 од 23.10.2017. 

године, Секретаријата Факултета бр. 01-820/4 од 1.11.2017. године, као и члана 135 став 3, 

4, и 5 и члана 136 Статута Факултета, евидентирајући кандидата проф.др Срећка 

Трифуновића за Декана Природно-математичког факултета у наредном мандатном 

периоду. Након тога приступило се образовању комисије за спровођење тајног гласања о 

евидентирању кандидата. Наставно-научно веће Факултета је једногласно образовало 

комисију за спровођење тајног гласања у саставу: проф. др Милош Ивановић, доц. др 

Снежана Бранковић и доц. др Владимир Марковић. 

По спроведеном тајном гласању комисија је поднела извештај из кога је утврђено да 

је евидентирани кандидат од стране организационих јединица Факултета проф. др Срећко 

Трифуновић од укупно 30 гласачка листића добио 29 гласова "ЗА" док је 1гласачки листић 

био „НЕВАЖЕЋИ“. На основу напред наведеног резултата гласања Наставно-научно веће 

Факултета је донело следећу  

О д л у к у  

II-1. Евидентира се проф. др Срећко Трифуновић, редовни професор у Институту за 

хемију Факултета за кандидата за избор на функцију Декана Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу у наредном мандатном периоду.  

Ову одлуку заједно са писаном изјавом кандидата о прихватању кандидатуре 

доставити Савету Факултета на даљи поступак.  



III 

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

математичког факултета у саставу: др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија 

(председник Комисије); др Веселин Маслак, ванредни професор Хемијског факултета 

Универзитета  у Београду, ужа научна област Органска хемија; др Деана Андрић, ванредни 

професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, научна област Органска хемија, 

као и дописа Универзитета бр. IV-01-873/6 од 06.11.2017. 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 

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

Зоран Ратковић, доцент, изабере у звање ванредни професор за ужу научну област 

Органска хемија у Институту за хемију Факултета,  на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

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

математичког факултета 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 Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, ужа научна 

област Физиологијa;  др Светлана Ивановић-Матић, научни саветник Института за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“, ужа научна област Молекуларна биологија, 

као и сагласности Института за биологију и екологију Факултета, као и дописа 

Универзитета IV-01-782/9 од 01.11.2017. 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 

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

Милош Матић изабере у звање доцент за ужу научну област Физиологија животиња и 

човека и молекуларна биологија 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. 

V 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 



бр. 04-820/16  од 01.11.2017. године у саставу: др Марина Топузовић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

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

ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 

Морфологија, фитохемија и систематика биљака; 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 

Факултета, а по конкурсу расписаном дана 13.09.2017. године у листу „Послови“, Наставно-

научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Ђелић, доцента, у звање доцент за ужу научну област Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака 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. 

VI 

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

математичког факултета у саставу:  Љиљана Павловић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка 

анализа са применама (председник Комисије); др Марија Станић, ванредни професор 

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

Математичка анализа са применама; др Јозеф Кратица, научни саветник Математичког 

института САНУ, научна област Рачунарство, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр.  25/61 од 31.10.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-1.  Милица Миливојевић Данас, асистент,  бира се у звање  асистент за ужу 

научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

информатику Факултета, на три године. 

VII 

По захтеву Института за хемију бр. 03-820/12 од  01.11.2017. 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 др Ивана Дамљановића, научног сарадника, у 

научно звање научни сарадник у Институту за хемију Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу, за научну област Хемија. 



Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Ивана Дамљановића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Милан Јоксовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

комисије); 

2. др Биљана Шмит, виши научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија 

3. др Данијела Илић Коматина, доцент Факултета техничких наука у  Косовској 

Митровици Универзитета у Приштини, ужа научна облас: Органска хемија и 

Биохемија. 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-820/15 од  01.11.2017. 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 др Данијеле Цветковић, истраживача-

сарадника у научно звање научни сарадник у Институту за биологију и екологију 

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

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Данијеле Цветковић 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 Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и еволуција; 

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

Србије, научна област: Молекуларна биологија, ужа научна област: Молекуларна 

генетика. 

VIII 

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

Природно-математичког факултета бр. 03-820/8 од 01.11.2017. године у саставу: др Милош 

И. Ђуран, дописни члан САНУ, редовни професор у пензији Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија (председник 

Комисије); др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник Института за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду, ужа научна област 

Молекуларна биологија др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; др Сандра 

Војновић, научни сарадник Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Молекуларна биологија; др Биљана Глишић, 

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



Неорганска хемија, као и сагласности Института зa 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 

у Крагујевцу са предлогом за избор Наде Д. Савић, 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.  

IX 

По захтеву Института за хемију  бр.03-820/13 од 01.11.2017. године, а на основу 

члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

IX-1. Покреће се поступак за избор Милене Вукић, истраживача-приправника у 

истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија, ужа научна област 

Биохемија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор у звање из става 1 ове 

одлуке у следећем саставу: 

1. др Ненад Вуковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у  

Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија (председник комисије); 

2. др Владимир Михаиловић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 

3. др Дејан Орчић, ванредни професор Департмана за хемију, биохемију и заштиту 

животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду,  
ужа научна област: Биохемија. 

X 

По захтеву Института за хемију  бр.03-820/10 од 01.11.2017. године, а на основу 

члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета, једногласно је донело  

следећу 

О д л у к у 

X-1. Покреће се поступак за избор Изудина Реџеповића, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор у звање из става 1. ове 

одлуке у следећем саставу: 



1. др Борис Фуртула, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија (председник комисије); 

2. др Славко Раденковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија; 

3. др Зоран Марковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна 

област: Органска хемија. 

По захтеву Института за хемију бр.03-820/9 од 01.11.2017. године, а на основу члана 

102. Статута Факултета, Наставно-научно  веће  Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

X-2. Покреће се поступак за избор Тине Андрејевић, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор у звање из става 1 ове 

одлуке у следећем саставу: 

1. 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); 

2. др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник Института за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду, ужа научна област: 

Молекуларна биологија; 

3. др Биљана Ђ. Глишић, доцент Природно-математичког факултетаа Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 

По захтеву Института за хемију  бр.03-820/14 од 01.11.2017. године, а на основу 

члана 102 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

X-3. Покреће се поступак за избор Анђеле Франицх, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор у звање из става 1 ове 

одлуке у следећем саставу: 

1. др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

комисије); 

2. др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, дописни члан Српске академије наука и 

уметности, ужа научна област: Неорганска хемија; 



3. др Ненад Драшковић, ванредни професор Пољопривредног факултета Универзитета 

у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (Лешак), ужа научна 

област: Неорганска хемија. 

По захтеву Института за хемију бр.03-820/11 од 01.11.2017. године, а на основу члана 

102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

X-4. Покреће се поступак за избор Слађане Ђорђевић, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор у звање из става 1 ове 

одлуке у следећем саставу: 

1. др Славко Раденковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија (председник комисије); 

2. др Борис Фуртула, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија; 

3. др Зоран Марковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа 

научна област: Органска хемија. 

XI 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 

Института за математику и информатику бр. 05-820/17  од 07.11.2017. године,  Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Утврђује се предлог чланова комисије  за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом: „Унутрашњост скраћених усредњених гаусовских квадратура и 

оцене грешке Гаус-Кронродових квадратура“, кандидата мр Душана Ђукића (ментор 

докторске дисертације је проф. др Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског 

факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Математика и рачунарство; УДК: 

51, Математичке науке), у следећем саставу:  

1. др Марија Станић ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 

применама (председник Комисије);  

2. др Дејан Бојовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; 

3. др Бранислав Поповић, професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Методика, историја и 

филозофија математике; 



4. др Татјана Томовић, доцент професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 

применама 

5. др Александар Пејчев, доцент Машинског факултета Универзитета у Београду, 

научна област: Математика и рачунарство. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљу процедуру. 

XII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 02-820/6 од 01.11.2017.  

у саставу: др Дејан Пантелић, научни саветник Института за физику у Београду,  научна 

област Физика, ужа научна област Оптика (председник Комисије); др Светислав Савовић, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Субатомска физика; др Ана Симовић, научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Физика, као и 

сагласности Института за физику Факултета, Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом: „Моделовање 

фотонско кристалних оптичких влакана са W индексом преламања“ за израду докторске 

дисертације кандидату Љубици Кузмановић. 

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

Ковачевић, 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. 

 



XIII 

Поводом ове тачке поведена је шира дискусија у којој су учествовали: проф. др 

Љиљана Чомић, проф. др Иван Живић, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Срећко 

Трифуновић и проф. др Љиљана Павловић. После ове дискусије, а на предлог проф. др 

Ивана Живића, Наставно-научно веће Факултета је са 17 гласова „ЗА“, 2 гласа „ПРОТИВ“ 

и 2 „УЗДРЖАНА“ гласа донело седећу  

О д л у к у 

XIII-1. Одлаже се одлучивање поводом предлога испитних рокова студентског 

парламента за школску 2017/18 годину за једну од наредних седница Наставно-научног већа 

како би се размотриле могућности за евентуалне корекције. 

XIV 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-820/19  од 08.11.2017. године, а 

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

донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Одобрава се учешће Природно-математичког факултета Универзиутета у 

Крагујевцу на традиционалном XX геометријском семинару који ће се одржати у 

Врњачкој Бањи од 20-23.05.2018. године, у својству суорганизатора, уз Природно-

математички факултет у Нишу и Математички факултеа у Београду. 

 

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 

 


