
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 650 

13.09.2017. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 13.09.2017. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 20  чланова већа и то: др Снежана Бранковић, др Иван Дамљановић, 

доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Иван Живић, доц. др Драгана Крстић, др 

Владимир Марковић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Александар Остојић, проф. 

др Љиљана Павловић, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Зорица 

Петровић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав 

Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, проф. 

др Марина Топузовић и проф. др Љиљана Чомић.  

Са малим закашњењем седници су  приступили и: доц. др Љубинка Јоксовић, 

проф. др Драгица Кнежевић и проф. др Бранка Огњановић тако да је укупан број чланова 

већа на крају седнице био 23. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: проф. др Милан Ковачевић, управник Института за физику, 

доц. др Милан Станковић, управник Института за биологију и екологију, секретар 

Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  и Далиборка Јовановић, економиста. Пре 

усвајања Дневног реда чланови Наставно-научног већа одали су почаст минутом ћутања 

недавно преминулим професорима проф. др Живадину Бугарчићу и проф. др Миодрагу 

Мишићу. Проф. др Мирослава Петровић-Торгашев говорила је о животу и раду проф. 

др Миодрага Мишића. 

Седницом Наставно-научног већа председавала је, по овлашћењу Декана, 

продекан за наставу, проф. др Марина Топузовић. Чланови Наставно-научног већа су 

једногласно усвојили следећи   

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за математику и информатику.  

3. Утврђивање предлога чланова комисија за избор наставника у звање доцент у 

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

4. Разматрање извештаја комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за хемију. 

5. Одређивање чланова комисије за избор сарадника у настави у Институту за 

математику и информатику. 

6. Покретање поступака за избор сарадника у настави у Институту за математику и 

информатику. 

7. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за биологију и екологију. 



8. Утврђивање предлога чланова комисија за оцену научне заснованости тема 

докторских дисертација у Институту за математику и информатику и Институту 

за биологију и екологију. 

9. Захтеви. 

10. Разно. 

I 

Записник под бројем 630 са XXXIX седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 30.08.2017. године, једногласно је усвојен. 

II 

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

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 05-650/1  од 31.08.2017. године у саставу: Академик  Иван Гутман, 

професор емеритус Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Физичка хемија; др Игор Миловановић, редовни професор Електронског 

факултета Универзитета у Нишу, научна област  Математика; др Драган Стевановић, 

научни саветник Математичког института САНУ у Београду, научна област  

Математика, рачунарске науке и механика; др Мирко Леповић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Дискретна математика; др Мирјана Лазић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Алгебра и логика, као и сагласности 

Института за математику и информатику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 

28.06.2017. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

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

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

Бојане Боровићанин, доцента, у звање доцент за ужу научну област Дискретна 

математика у Институту за математику и информатику Факултета, па се ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 

III 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-650/7 од 

06.09.2017. 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 

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

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

Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. Академик Стеван Пилиповић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Функционална 

анализа, геометрија и топологија, датум избора: 25. фебруар 1988. године 

(председник Комисије); 



2. др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 

применама, датум избора 13. фебруар 2013. године; 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 

применама, датум избора: 10. мај 2017. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-650/13 од 

11.09.2017. 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 

III-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

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

Морфологија, фитохемија и систематика биљака у Институту за биологију и 

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

1. др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака, датум избора: 14. децембар 2016. године; 

2. др Милан Вељић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака, 

датум избора: 26. децембар 2012. године; 

3. др Милан Станковић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, систематика и  филогенија 

биљака, датум избора: 11. септембар 2013. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета и 

Извештаја стручне комисије Природно- математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-

650/15 од 11.09.2017. године у саставу: др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка 

хемија (председник Комисије);  др Милена Јеликић-Станков, редовни професор 

Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, ужa научна област: Аналитичка 

хемија у фармацији; др Ратомир Јелић,  ванредни професор  Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Фармацеутска хемија, као и 

сагласности Института за хемију, а по конкурсу расписаном дана 19.07.2017. године у 

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

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Ивана Јаковљевића, истраживача-сарадника, у 

звање асистент за ужу научну област  Аналитичка хемија у Институту за хемију 

Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој 

служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 



V 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-650/8 од 

06.09.2017. године и члана 97 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор 

једног сарадника у звање сарадник у настави  за ужу научну област Математичка 

анализа са применама у Институту за математику и информатику Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. Академик Стеван Пилиповић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Функционална 

анализа, геометрија и топологија; 

2. др Сузана Алексић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама (председник 

Комисије); 

3. др Слађана Димитријевић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 

применама. 

VI 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-650/3 од 06.09.2017. 

године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадник у настави са пуним 

радним временом за ужу научну област Рачунарске комуникације у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-650/4 од 06.09.2017. 

године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-2. Предлаже се Декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  

о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадник у настави са 30% 

пуног радног времена за ужу научну област Информациони системи у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-650/5 од 06.09.2017. 

године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-3. Предлаже се Декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  

о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадник у настави са 30% 



пуног радног времена за ужу научну област Програмирање у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-650/6 од 06.09.2017. 

године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-4. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор три сарадника у звање сарадник у настави са пуним 

радним временом за ужу научну област Програмирање у Институту за математику и 

информатику Факултета. 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-650/9 од 06.09.2017. 

године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-5. Предлаже се Декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  

о објављивању конкурса за избор три сарадника у звање сарадник у настави са 50% 

пуног радног времена за ужу научну област Математичка анализа са применама у 

Институту за математику и информатику Факултета. 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-650/10 од 06.09.2017. 

године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-6. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадник у настави са 50% 

пуног радног времена за ужу научну област Алгебра и логика у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

VII 

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

Института за биологију и екологију бр. 04-630/13 од 28.08.2017. године,  Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

дисертације под насловом „Бентосне силикатне алге (Bacillariophyta) у процени 

еколошког статуса река Велике Мораве и Саве“, кандидата Божице Васиљевић (ментор 

докторске дисертације је проф. др Снежана Симић, ванредни професор  Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине; УДК: 574, Општа екологија, 

Хидробиологија, Биогеографија, Алге. Bacillariophyta, Diatome (582.26)), у следећем 

саставу:  

1. др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Алгологија, микологија и 

лихенологија   (председник Комисије); 



2. др Момир Пауновић, научни саветник Института за биолошка истраживања 

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

Хидробиологија; 

3. др Јелена Кризманић, доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду, 

ужа научна област: Алгологија и микологија. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљу процедуру. 

VIII 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-650/2 од 

06.09.2017. године и члана 48 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Вишескални рачунарски модел мишића заснован на макромоделу коначних елемената 

и Хакслијевом микромоделу“ и испуњености услова кандидата Марине Свичевић и 

предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 

следећем саставу: 

1. др Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета 

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

2. др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање (предложени 

ментор); 

3. др Милош Ивановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске комуникације 

(председник Комисије). 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-650/14 од 

11.09.2017. године и члана 48 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-2. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Карактеризација биофилмова и процена њихове ефикасности у уклањању полутаната у 

биолошком третману отпадних вода“ и испуњености услова кандидата Сандре Грујић 

и предложеног ментора,  за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 

следећем саставу: 

1. др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета, 

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

заштита животне средине (предложени ментор); 

2. др Ивана Тодоровић, редовни професор Природно-математичког факултета 

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



3. др Ивана Радојевић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија (председник Комисије). 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

IX 

На захтев Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 01-

1/2970-1 од 07.09.2017.  године, а  на  основу   члана 75.  Закона о високом образовању, 

члана 156 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

IX-1. Даје се сагласност др Милошу Ивановићу,  ванредном професору, за рад 

у допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету инжењерских 

наука на извођењу наставе на студијком програму Рачунарска техника и софтверско 

инжењерство из обавезног предмета Рачунарске основе интернета са фондом од 2 часa  

предавања недељно у зимском семестру и из обавезног предмета Паралелни рачунарски 

системи са фондом од 2 часа предавања недељно у летњем семестру, за школску 

2017/18. годину. 

На захтев Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 01-

1/2995 од 11.09.2017.  године, а  на  основу   члана 75.  Закона о високом образовању, 

члана 156 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

IX-2. Даје се сагласност Милошу Павковићу,  асистенту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету инжењерских наука на 

извођењу наставе на студијском програму Рачунарска техника и софтверско 

инжењерство из обавезног предмета Рачунарске основе интернета са фондом од 2 часa  

вежби недељно у зимском семестру, за школску 2017/18. годину. 

X 

У оквиру тачке разно повела се дискусија у којој су  учествовали: доц. др 

Љубинка Јоксовић, проф. др Бобан Стојановић, проф. др Милан Ковачевић, доц. др 

Слађана Димитријевић, проф. др Бранислав Ранковић и проф. др Драгица Кнежевић. 

Наиме, управници свих Института дали су информацију о другом уписном року, тј о 

броју пријављених и примљених кандидата. Такође је и управница Института за хемију, 

доц. др Љубинка Јоксовић обавестила чланове Наставно-научног већа о зачетку идеје о 

отварању Института за природно-математичке науке у оквиру Природно-математичког 

факултета. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 30  минута. 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 

 

 

Проф. др Марина Топузовић 
 


