
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 330 
22.04.2015. године 
К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

са  LIV  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког   факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 22.04.2015. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 30 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, 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 Владимир Ристић, проф. др Светислав 
Савовић, проф. др Снежана Симић, 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 је приступила и: доц. др Драгана Крстић  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 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. Предлагање кандидата за избор Ректора Универзитета у Крагујевцу у следећем 

мандатном периоду. 
3. Покретање поступка за избор наставника у звање редовни професор у Институту за 

биологију и екологију. 
4. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Институту за 

хемију. 
5. Утврђивање предлога одлуке о избору научног сарадника у Институту за хемију. 
6. Доношење одлуке о избору асистента у Институту за биологију и екологију. 
7. Доношење одлуке о избору истраживача сарадника у Институту за хемију. 
8. Покретање поступка за избор истраживача сарадника у Институту за хемију. 
9. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача приправника у Институту за 

физику. 



10. Утврђивање предлога одлуке о прихватању извештаја комисије за преглед,  оцену 
и одбрану докторске дисертације у Институту за хемију.   

11. Утврђивање предлога чланова комисија за пријемне испите за школску 2015/16. 
годину. 

12. Захтеви упућени ННВ-у. 
13. Разно. 
 
 

 
I 

 
Записник     под   бројем  56  са  LIII седнице   Наставно-научног већа,  у    

текућем мандатном периоду, одржане дана 08.04.2015. године, једногласно је усвојен. 
 
 

II 
 У оквиру ове тачке поведена је шира дискусија у којој су учествовали: проф. др 
Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. др 
Снежана Симић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Александар Остојић и Небојша Ђусић, 
дипл.прав. Након ове дискусије, на основу одлуке Савета Универзитета у Крагујевцу о 
покретању поступка за избор Ректора Универзитета у наредном мандатном периду бр. II-
01-213/12 од 27.03.2015. чланови Наставно-научног већа Факултета приступили су 
предлагању кандидата за избор на наведену функцију. Такође су већа катедри Института 
Факултета на претходно одржаним састанцима  доставили своје предлоге за избор Ректора 
Универзитета. Тако је Институт за биологију и екологију доставио свој предлог бр. 04-
330/13 од 20.04.2015. године, где је евидентиран један канидат и то проф. др Живадин 
Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета. Институт за математику 
и информатику је доставио свој предлог бр. 05-330/4 од 17.04.2015. године, где је такође 
евидентиран један кандидат и то проф. др Небојша Арсенијевић, редовни професор 
Факултета медицинских наука. Институт за физику својим дописом бр. 02-330/7 од 
20.04.2015. године и Институт за хемију бр. 03-330/3 од 09.04.2015. године нису имали 
своје кандидате за избор на функцију Ректора Универзитета у Крагујевцу, у наредном 
мандатном периоду. Како је сходно члану 73 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу 
неопходно обавити тајно гласање за утврђивање предлога за избор на функцију Ректора 
Универзитета у Крагујевцу, а од стране Факултета се може предложити само 1 кандидат, 
то је Наставно-научно веће у циљу спровођења тајног гласања једногласно донело следећу 

                                                      О д л у к у 

II-1. Бира се комисија за спровођење тајног гласања за утврђивање предлога за 
избор   на функцију Ректора Универзитета у Крагујевцу у наредном мандатном периоду у 
следећем саставу: 

1. Драгана Стевановић, асистент  



2. Др Снежана Бранковић, асистент 

3. Др Милош Ивановић, доцент. 

После тога, Наставно-научно веће је, имајући у виду евидентиране кандидате од 
стране Института Факултета, једногласно донело следећу 

              О д л у к у 

II-2. Утвђује се кандидатска листа евидентираних кандидата за избор на функцију 
Ректора Универзитета у Крагујевцу у наредном мандатном периоду у следећем саставу: 

1. Др Небојша Арсенијевић, редовни професор и 

2. Др Живадин Бугарчић, редовни професор. 

О евидентираним кандидатима из става 1 ове Одлуке одлучује се тајним гласањем 
само за једног кандидата. 

Уколико у првом кругу гласања ни један од кандидата не добије потребан број 
гласова за доношење одлуке, организоваће се други круг гласања и то само за кандидата 
са већим бројем гласова. 

После тога приступило се тајном гласању. Тајном гласању је присуствовао укупно 31 
члан Наставно-научног већа. По завршеном гласању од 31 гласачких листића, 5 је било 
„НЕВАЖЕЋИХ“, 15 гласова „ЗА“ добио је кандидат проф. др Небојша Арсенијевић, док 
је кандидат проф. др Живадин Бугарчић добио 11 гласова „ЗА“. Како је минимум за 
доношење Одлуке Наставно-научног већа 17 гласова „ЗА“, то се приступило другом кругу 
гласања за кандидата са већим бројем гласова, тј. проф. др Небојшу Арсенијевића. Након 
спроведеног другог круга гласања од 31 гласачког листића било је 6 „НЕВАЖЕЋИХ“ 
гласачких листића, 17 гласова „ЗА“ и 8 гласова „ПРОТИВ“. На основу напред изложених 
резултата гласања, Наставно-научно веће Факултета донело је следећу 

                                                      О д л у к у 

 

II-3. Предлаже се Сенату и Савету Универзитета у Крагујевцу да се за Ректора 
Универзитета у Крагујевцу у наредном мандатном периоду изабере кандидат др Небојша 
Арсенијевић, редовни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу. 

          Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу 

 

 



III 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-310/7 од 02.04.2015. године, а 
на основу члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 Статута 
Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к е 

 
III-1. Предлаже се декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  о  

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу 
научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за 
биологију и екологију. 
 

III-2.  Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу научну област  
Екологија, биогеографија и заштита животне средине, у Институту за биологију и 
екологију Факултета, у следећем саставу: 

 
1. др  Анте Вујић, редовни професор Департамана за биологију и екологију Природно- 

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

2. др Јелка Црнобрња Исаиловић,  редовни професор Департамана за биологију и 
екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна 
област: Зоологија;  

3. др Мирјана Ленхардт, научни саветник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, ужа научна област Биологија. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
IV 

 
На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: др Мирјана Сегединац, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду, ужа  научна област  Настава хемије; др Миорад Васојевић, 
доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа  научна област 
Настава хемије; др Зоран Ратковић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа  научна област Органска хемија; др Иван Гутман, 
проферсор емеритус Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа  
научна област Физичка хемија,  као и сагласности Института за хемију бр. 03-330/1 од 
09.04.2015. године, а по конкурсу расписаном дана 11.03.2015. 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 др Јелене Ђурђевић Николић, научног сарадника, у 
звање доцент за ужу научну област Настава хемије у Институту за хемију Факултета и 
ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 
објављивања на универзитетском сајту. 

 
. 

V 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (ментор),  ужа научна област 
Неорганска и аналитичка хемија;  др Душанка Милојковић-Опсеница, редовни професор 
Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Аналитичка хемија; др 
Милена Јеликић-Станков, редовни професор Фармацеутског факултета Универзитета у  
Београду,  ужа научна област Аналитичка хемија у фармацији; др Татјана Анђелковић, 
ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна 
област: Аналитичка хемија; др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка хемија,  као и 
извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу и научни 
рад бр. 26/27 од 15.04.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 

О д л у к у 
 

V-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Андрија Ћирић изабере у  научно  звање  
научни сарадник, за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, на пет 
година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 
надлежном Матичном одбору Министарства просвете,  науке и технолошког развоја на 
даљи поступак. 

 
 

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; др Бранислав Ранковић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Алгологија, микологија и лихенологија; др Зорица Свирчев, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Хидробиологија, 
као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу и 
научни рад бр. 26/29 од 15.04.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 



О д л у к у 
 

VI-1.   Невена Ђорђевић, истраживач сарадник,  бира  се  у  звање  асистент  за ужу  
научну  област  Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за 
биологију и екологију Факултета, на три године.    
 
 
 

VII 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Зоран Матовић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна обаст Неорганска хемија; 
др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна обаст Неорганска хемија; др Мирослав 
Спасојевић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку, Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-
информатичке службе и продекана за наставу и научни рад бр. 26/28 од 15.04.2015. 
године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VII-1.    Емина Мркалић, дипломирани хемичар,  бира  се  у  звање   истраживач-

сарадник,  за научну област Хемија, на три године. 
 

VIII 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-330/2 од 09.04.2015. године, а на основу члана 
102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VIII-1.  Покреће  се  поступак за избор Невене Ивановић,  мастер хемичара,  у 

истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Невене Ивановић у звање 
из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка и неорганска хемија; 

2. др Милица Цвијовић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија. 

 



IX 
 

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. 02-330/9 од 20.04.2013. године у саставу: др Дејан 
Пантелић,  научни саветник Института за физику Универзитета у Београду, ужа научна 
област Оптика; др Светислав Савовић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Субатомска физика; др  Милан 
Ковачевић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Атомска, молекулска и оптичка  физика, као и сагласности 
Института за физику, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

IX-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор Љубице Кузмановић, мастер  физичара, у звање 
истраживач приправник, за научну област Физика и доставља техничко-информатичкој 
служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 

X 
 

На  основу члана  51 стaв 6 и 7,  члана 156 Статута Факултета и  Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др 
Растко Вукићевић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област  Органска хемија; др Нико Радуловић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Органска 
хемија; др Зоран Ратковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област:  Органска хемија; др Иван Дамљановић, научни сарадник 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  научна област Хемија, 
као и дописа Универзитета бр. 01-15/58 од 20.04.2015. године и извештаја руководиоца 
техничко-информатичке службе и продекана за наставу и научни рад Факултета бр. 26/30 
од 21.04.2015. године, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Примена анодне оксидације 
хлорида, бромида и цирконијума у органској синтези “, кандидата Драгане 
Стевановић и констатује да у року од 30 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 7 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности. 

 
 
 
 



XI 
 

На основу достављених писаних предлога  Института за биологију и екологију 
бр.04-330/12 од 20.04.2015. године,  Института за физику бр. 02-330/8  од 20.04.2015. 
године,  Института за хемију бр. 03-330/14 од 22.04.2014. године  и Института за 
математику и информатику бр.  05-330/5 и 05-330/6 од 17.04.2015. године,  а у вези са 
избором чланова комисије за спровођење конкурса за упис студената у прву годину 
основних академских студија у школској 2015/2016. години, Наставно-научно веће 
Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

XI-1. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу комисија за спровођење 
конкурса за упис студената у прву годину oсновних академских студија за школску 
2014/2015. годину на Природно-математичком факултету у Крагујевцу и то у следећем 
саставу: 

 
1) Комисија за упис на основне академске студије биологије и основне академске 
студије екологије у Институту за биологију и екологију: 
 

1. др Бранислав Ранковић, редовни професор, председник;  
2. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, члан; 
3. др Ана Петровић, научни сарадник, члан. 

 
2) Комисија за упис на основне академске студије физике у Институту за физику: 

 
1. др Драгана Крстић, доцент, председник; 
2. др Ненад Стевановић, доцент, члан; 
3. др Саша Симић, доцент, члан. 

 
3) Комисија за упис на основне академске студије хемије у Институту за хемију: 
 

1. др Љубинка Јоксовић, доцент, председник  
2. др Верица Јевтић, доцент, члан; 
3. др Ненад Вуковић, доцент, члан. 

 
4) Комисија за упис на основне академске студије математике и основне 
академске студије информатике у Институту за математику и информатику: 
 

1. др Радослав Ђорђевић, ванредни професор, председник 
2. др Слађана Димитријевић, доцент, члан; 
3. Ненад Стојановић, асистент, члан.  

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 
 
 



На основу достављених писаних предлога  Института за биологију и екологију 
бр.04-330/12   од 2'0.04.2015. године,  Института за физику бр. 02-330/8  од 20.04.2014. 
године,  Института за хемију бр. 03-330/3  од 09.04.2015. године  и Института за 
математику и информатику бр.  05-330/10 и 05-330/11 од 20.04.2015.године,  а у вези са 
избором чланова комисије за спровођење конкурса за упис студената у прву годину 
основних академских студија у школској 2015/2016. години, Наставно-научно веће 
Факултета  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 

XI-2. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу да формира комисије за 
спровођење конкурса за упис студената у прву годину мастер и докторских академских 
студија за школску 2015/2016. годину на Природно-математичком факултету у Крагујевцу  
у следећем саставу: 

 
1) Комисија за упис на мастер академске студије биологије у Институту за  
биологију и екологију: 
 
1. др Снежана Пешић, доцент, председник;  
2. др Радмила Глишић, доцент, члан; 
3. др Горица Ђелић, доцент, члан. 
 

2) Комисија за упис на докторске академске студије биологије у Институиту за  
    биологију и екологију 
 
1. др Андраш Штајн, редовни професор председник Комисије; 
2. др Бранислав Ранковић, редовни професор, члан; 
3. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, члан;  
4. др Љиљана Чомић, редовни професор, члан. 
 
3) Комисија за упис на мастер и докторске академске студије физике у  
    Институту за физику: 

 
1. др Драгана Крстић, доцент, председник; 
2. др Ненад Стевановић, доцент, члан; 
3. др Саша Симић, доцент, члан. 

 
4) Комисија за упис на мастер и докторске академске студије хемије у 
Институту за хемију: 
 

1. др Зорица Петровић, редовни професор, председник; 
2. др Светлана Марковић, редовни професор, члан; 
3. др Снежана Рајковић, ванредни професор, члан.  

 
5) Комисија за упис на мастер и докторске академске студије математике у  
    Институту за математику и информатику: 
 



1. др Бранислав Поповић, ванредни професор, председник;  
2. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, члан; 
3. др Марија Станић, ванредни професор, члан; 
4. др Емилија Нешовић, доцент, члан. 

 
6) Комисија за упис на мастер и докторске академске студије информатике у  
    Институту за математику и информатику: 

 
1. др Бобан Стојановић, ванредни професор, председник; 
2. др Милош Ивановић, доцент, члан; 
3. др Ненад Стефановић, доцент, члан. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 

XII 
 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-310/3   од 17.04.2015. а на основу члана 156 
Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XII-1.  Даје се сагласност проф. др Биљани Петровић  за учешће на конференцији   

Third EuCheMS Inorganic Chemistry Conference "Chemistry over the horizon" у Вроцлаву 
(Wrocław), Пољска, у периоду од 28.06.2015. године до  01.07. 2015. године. 

Сагласност се даје ради конкуриања за средства код Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. 

     XIII 

У оквиру тачке разно није било никакве дискусије. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 45 минута 

 
        

 
 
 
З А П И С Н И Ч А Р                  ДЕКАН  
 
  Далиборка Јовановић                    Проф. др Срећко Трифуновић 

 
 


