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К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

са  LII седнице Наставно-научног већа Природно-математичког   факултета  у   

текућем мандатном периоду, одржане дана 25.03.2015. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовали су 29 чланова 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 Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др Милош 

Ивановић, проф. др Милан Јоксовић, проф.др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, 

проф.др Светлана Марковић, др Владимир Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. 

др Бранка Огњановић, проф.др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф.др 

Зорица Петровић,  проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Светислав Савовић, проф. др 

Снежана Станић, Драгана Стевановић, проф.др Слободан Сукдолак, проф. др Бобан 

Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић  

и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и: проф. др Мирослава Петровић-

Торгашев и проф. др Снежана Симић  тако да је укупан број присутних чланова на 

седници Наставно-научног већа био 31 .   

 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: управник Института за математику и информатику  проф. др 

Марија Станић, управник Института за физику проф. др Милан Ковачевић, 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 комисија за избор истраживача сарадника у Институту за 

хемију и Институту за биологију и екологију. 

3. Доношење одлука о избору истраживача приправника у Институту за хемију и 

Институту за биологију и екологију. 

4. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану докторскe дисертацијe у 

Институту за хемију. 

5. Одређивање чланова комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за хемију. 

6. Утврђивање предлога измена и допуна Статута Факултета. 



7. Разматрање Финансијског извештаја за 2014. годину и Финансијског плана за 2015. 

годину. 

8. Захтеви упућени ННВ-у. 

9. Разно. 

I 

 

Записник     под   бројем  54  са  LI седнице   Наставно-научног већа,  у    

текућем мандатном периоду, одржане дана 11.03.2015. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 

Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-260/2 од 18.03.2015. године у саставу: др 

Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу (председник комисије), ужа научна област Неорганска хемија; др Снежана 

Рајковић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија;  др Душанка Д. Радановић, научни 

саветник Института за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду, 

научна област Неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију, Наставно-

научно веће Факултета 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 Иване М. Станојевић, 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. 

 

 

 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 

Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-260/5 од 23.03.2015. године у саставу: др 

Владимир Јуришић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу (ментор),  ужа научна област Патолошка физиологија и научни саветник, 

научна област Онкологија; др Радмила Глишић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биологија ћелијa и ткива;  др 

Наташа Тошић, научни сарадник Института за молекуларну генетику и генетичко 

инжењерство Универзитета у Београду, научна област Молекуларна биологија, као и 

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

једногласно је донело следећу 

 

 

 



О д л у к у 

 

II-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор Јасмине Обрадовић, истраживача сарадника, у звање 

истраживач-сарадник, за научну област Биологија и доставља техничко-информатичкој 

служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 

 

III 

 

На основу члана 99 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; 

др Зоран Ратковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  

ужа научна област  Органска хемија; др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета 

у Новом Пазару, научна област Хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу и научни рад бр. 26/20 од 16.03.2015. 

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

III-1.  Весна Станојловић, мастер хемичар, бира се у звање  истраживач 

приправник, за научну област  Хемија, у Институту за Хемију на три године 

 

 

 

 

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

математичког факултета у саставу: др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Алгологија, 

микологија и лихенологија; др Славиша Стаменковић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Заштита животне 

средине;  др Маријана Косанић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област Алгологија и микологија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу и научни рад, 26/21 од 16.03.2015. 

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

III-2.  Светлана Ристић, мастер биолог, бира се у звање  истраживач приправник, 

за научну област  Биологија, у Институту за биологију у екологију  на три године. 

 

IV 

 

На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-260/1 од 18.03.2015. 

године, у саставу: др Живадин Д. Бугарчић,  редовни професор Природно-математичког 



факултета Универзитета у Крагујевцу (ментор), ужа научна област  Неорганска хемија;  др 

Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област  Неорганска хемија; др Маријана Петковић, научни 

саветник Института за нуклеарне науке „Винча“, научна област Хемија, др Биљана 

Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област  Неорганска хемија,  као и сагласности Института за 

хемију,  Наставно-научно веће Факултерта  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом: „Испитивање 

кинетике и механизма супституционих реакција мононуклеарних и динуклеарних 

комплекса Pt(II)“  кандидата Енисе Селимовић. 

 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. 

 

 

V 

. 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета и захтева хемију бр. 03-260/3 од 

18.03.2015. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

V-1. Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом: „Синтеза нових биолошки активних хетероцикличних једињења која 

садрже фероцен“  кандидата  Анке Пејовић, истраживача сарадника, у следећем саставу: 

 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Органска хемија;  

2. dr Matthias Dhooghe, Professor (co-promoter) (др Матијас Дохе, професор, 

коментор), Department of Sustainable Organic Chemistry and technology, Faculty of 

Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, ужа научна област: 

Органска хемија; 



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

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Органска хемија;  

4. др Зоран Ратковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област:  Органска хемија;  

5. др Иван Дамљановић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу,  научна област Хемија, 

 

VI 

 

На основу дописа Деканата Факултета бр. 01-260/7  од 24.03.2015. године, а на 

основу члана 140 и 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следеће 

 

О д л у к e 

 

 

VI-1. Преиначава се Одлука Наставно-научног већа бр. 130/IX-1 од 11.02.2015. став 

2, тако да гласи: „Центар за рибарство и конзервацију биодиверзитета копнених вода – 

Акваријум је организациона целина при Институту за биологију и екологију Факултета 

која има статус научно-истраживачког центра у оквиру кога функционишу лабораторија 

за хидроекологију и заштиту вода, лабораторија за криопрезервацију гамета водених 

организама, експеримантално мрестилиште и јавни слатководни акваријум“. 

VI-2. Утврђује се предлог Измена и допуна Статута Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу. 

Саставни део ове Одлуке су Измене и допуне из става 1 ове Одлуке и налазе 

се у прилогу. 

Ову Одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак 

 

VII 

 

У оквиру ове тачке поведена је нешто краћа дискусија у којој су учествовали: проф. 

др Срећко Трифуновић и Небојша Ђусић, дипл.прав. Након ове дскусије а, на основу 

дописа Деканата Факултета бр. 01-260/9 од 25.03.2015. године, а на основу члана 156 

Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећe 

 

О д л у к e 

 

VII-1. Утврђује се предлог годишњег обрачуна и финансијског извештаја 

Природно математичког факултета за 2014. годину. 

Саставни део ове Одлуке је обрачун и Извештај из става 1 и налази се у 

прилогу. 

Ову Одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак. 

 

VII-2.  Утврђује се предлог Финансијског плана Природно-математичког факултета 

за 2015. годину. 

Саставни део ове Одлуке је обрачун и Извештај из става 1 и налази се у прилогу. 



   Ову Одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак. 

 

 

VIII 

 У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: Ђорђе 

Петровић, председник Студентског парламента, проф. др Светлана Марковић, проф. др 

Срећко Трифуновић, проф. др Марија Станић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Растко 

Вукићевић, проф. др Иван Живић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Александар 

Остојић и проф. др Зорица Петровић. Након ове дискусије а, на основу молбе Студентског 

парламента бр. 01-260/8 од 24.03.2015. године, Наставно-научно веће је са 18 гласова 

„ЗА“, 9 ГЛАСОВА „ПРОТИВ“ И 4 „УЗДРЖАНА“ гласа донело следећу 

 

      О д л у к у 

 

VIII-1. Одобрава се априлски испитни рок као ванредни рок за студенте свих нивоа 

студија на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. 

 

Наведени испитни рок ће се одржати у договору са предметним наставницима. 

 

 

На основу захтева Учитељског факултета у Ужицу    бр. 01-260/6    oд 23.03.2015. 

године,   а на основу члана 75. Закона о високом образовању и  члана 156 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

VIII-2. Даје се сагласност доц. др Емилији Нешовић, за ангажовање у допунском 

радном односу до 1/3 пуног радног времена на извођењу наставе из предмета Теоријско 

методичке основе геометрије на докторским академским студијама на Учитељском 

факултету у Ужицу, за школску 2015/16. годину.  

 

 

 

На основу захтева Учитељског факултета у Ужицу    бр.01-260/10 од 25.03.2015. 

године,  а на основу члана 75. Закона о високом образовању и  члана 156 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VIII-3. Даје се сагласност проф.др Радосаву Ђорђевићу, ванредном професору, за 

ангажовање у допунском радном односу до 1/3 пуног радног времена на извођењу наставе 

из предмета Теоријско методичке основе наставе аритметике на докторским академским 

студијама на Учитељском факултету у Ужицу, за школску 2015/16. годину.  

 

 

IX 

 У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 



 

 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 40 минута. 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р                  ДЕКАН  

 

  Далиборка Јовановић                    Проф. др Срећко Трифуновић 

 


