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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 820 

14. 11. 2018. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 14. 11. 2018. године, са почетком у 13 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 30  чланова већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  Милица 

Грбовић, др Иван Дамљановић, доц. др Слађана Димитријевић, 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 Ковачевић, проф. др 

Светлана Марковић, доц. др Милан Младеновић,  проф. др Зоран Матовић, проф. др 

Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. 

др Зорица Петровић,  проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав 

Поповић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Владица 

Симић, проф. др Марија Станић, доц. др Милан Станковић, проф. др Ненад Стевановић, 

проф. др Бобан Стојановић, проф. др Марина Топузовић и проф. др Срећко Трифуновић. 

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. Предлагање кандидата за избор Ректора у наредном мандатном периоду. 

3. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за математику и информатику. 

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

Институту за физику. 

5. Утврђивање предлога одлука о прихватању извештаја о оцени и одбрани 

дoкторских дисертација у Институту за хемију. 

6. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије за оцену научне 

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за биологију и екологију. 

7. Разно. 

I 

Записник под бројем 790 са I (конститутивне) седнице Наставно-научног већа у 

текућем мандатном периоду, одржане дана 07. 11. 2018. године, једногласно је усвојен. 
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II 

На основу одлуке Савета Универзитета у Крагујевцу о покретању поступка за 

избор Ректора Универзитета у наредном мандатном периду бр. II-01-1005/3 од 06. 11. 

2018. године, чланови Наставно-научног већа Факултета приступили су предлагању 

кандидата за избор на наведену функцију.  Наставно-научном већу су достављени 

предлози  Института за математику и информатику бр. 05-820/6 од 14. 11. 2018. године, 

Института за хемију бр. 03-820/8 од 14. 11. 2018. године, Института за биологију и 

екологију бр. 04-820/7 од 14. 11. 2018. године, Института за физику бр. 02-820/5 од 14. 

11. 2018. године, Катедре општеобразовних предмета бр. 01-820/4 од 14. 11. 2018. 

године. Институт за математику и информатику и Институт за хемију су за функцију 

Ректора предложили истог кандидата – проф. др Ненада Филиповића, редовног 

професора Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, док Институт за 

физику, Институт за биологију и Катедра општеобразовних предмета нису имали 

предлог. Како се сходно члану 176 став 2 Статута Факултета предлагање кандидата за 

избор на функцију Ректора Универзитета у Крагујевцу врши тајним гласањем то је 

Наставно-научно веће једногласно донело следећу 

О д л у к у 

II-1. Бира се комисија за спровођење тајног гласања за избор Ректора 

Универзитета у Крагујевцу у следећем саставу: 

1. др Ненад Стевановић, ванредни професор, 

2. Милица Грбовић, асистент и 

3. др Иван Дамљановић, научни сарадник. 

 

По спроведеном тајном гласању комисија за спровођење тајног гласања поднела 

је извештај којим се констатује да је предложени кандидат, проф. др Ненад Филиповић 

од укупно 30 присутних чланова Наставно-научног већа, добио 24 гласа „ЗА“, 5 гласова 

„ПРОТИВ“, док је један гласачки листић био „НЕВАЖЕЋИ“. 

Сходно наведеним резултатима гласања и на основу члана  66 став 1 и 2 Статута 

Универзитета и члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће је донело следећу 

О д л у к у 

II-2. Предлаже се Сенату и Савету Универзитета у Крагујевцу да се за Ректора 

Универзитета у Крагујевцу у наредном мандатном периоду изабере проф. др Ненада 

Филиповића, редовног професора Факултета инжењерских наука у Крагујевцу. 

Ову одлуку доставити Универтету у Крагујевцу. 

III 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

820/3 од 14. 11. 2018. године у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор, 

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

Програмирање (председник Комисије); др Милош Ивановић, ванредни професор, 

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

Рачунарске комуникације; др Милан Тасић, редовни професор Природно-математички 

факултет, Универзитет у Нишу, ужа научна област: Рачунарске науке , као и сагласности 
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Института за математику и информатику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 24. 

10. 2018. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Љубице Ковачевић, мастер инжењера 

електротехнике и рачунарства, у звање асистент за ужу научну област Примењено 

рачунарство и Информационе технологије и системи у Институту за математику и 

информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља 

на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у 

циљу објављивања на сајту Факултета. 

IV 

На основу захтева Института за физику бр. 02-820/2 од 14. 11. 2018. године и 

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

следећу 

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Атомска, молекулска и 

оптичка физика, а у Институту за физику Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику у Земуну, ужа 

научна област: Атомска, молекулска, хемијска и оптичка физика (председник 

Комисије);  

2. др Саша Симић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Електродинамика, физика плазме и астрофизика; 

3. др Виолета Петровић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

физика. 

V 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Зоран 

Марковић, редовни професор, Департман за хемијско-технолошке науке,  Државни 

универзитет у Новом Пазару; ужа научна област: Органска хемија (председник 

Комисије); др Верица Јевтић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; др Ненад Вуковић, доцент, 

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

Биохемија; др Дејан Миленковић, научни сарадник, Истраживачко развојни центар за 

биоинжењеринг Крагујевац; научна област: Хемија; др Ивана Радојевић, виши научни 

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

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

наставу Факултета бр. 25/69 од 13. 11. 2018.  године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Синтеза, 

карактеризација и биолошка активност неких деривата кумарина и одговарајућих 

Pd(II) комплекса“ кандидата Едине Авдовић и констатује да у року од 30 дана од дана 

стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 16 

став 7 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: : др Срећко Р. 

Трифуновић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (председник Комисије); др Тибор 

Ј. Сабо, редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна 

област: Општа и неорганска хемија; др Ратомир М. Јелић, редовни професор, Факултет 

медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; 

др Гордана П. Радић, ванредни професор; Факултет медицинских наука, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Фармацеутска хемија; др Ненад Л. Вуковић, доцент, 

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

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

наставу Факултета бр. 25/70 од 13. 11. 2018.  године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Синтеза, 

карактеризација и биолошка активност комплекса Pd(II) са етилендиаминским и 

кумаринским дериватима аминокиселина“ кандидата Данијеле Стојковић и 

констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих 

примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 16 

став 7 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

VI 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Владица Симић, 

редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 
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научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине (предложени 

коментор, председник Комисије), др Саша Марић, ванредни професор, Биолошки 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Морфологија, систематика и 

филогенија животиња (предложени коментор), др Акош Хорват, виши научни 

сарадник, Факултет пољопривредних и природих наука, Универзитет Сент Иштван, 

Геделе, Мађарска; ужа научна област: Пољопривредне науке; др Радек Шанда, научни 

сарадник, Национални музеј, Праг, Чешка Република; Научна област: Зоологија; др 

Давид Станковић, научни сарадник, Национални институт за биологију, Пиран, 

Словенија; уже научне области: Зоологија и зоофизиологија (подручје Биологија) и 

Aнимална биотехнологија (подручје Биотехнологија), као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 22/87 од 15. 11. 

2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Конципирање модела за 

одрживо коришћење популација комплекса поточне пастрмке (Salmo spp.) на 

подручју Србије“ и испуњености услова кандидата Тијане Величковић и констатује 

да у року од 15 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Одређују се за коменторе докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др. 

Владица Симић и проф. др Саша Симић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

VII 

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

већа да је присуствовао отварању Истраживачког центра на Гочу, на којем су 

представници Института за математику и информатику и Института за физику одржали 

два семинара за талентоване ђаке основних школа 09. 11. 2018. године. Следећи скуп 

биће посвећен семинарима са садржајима из хемије и биологије. Обавестио је, такође, 

да ће се наредна седница Наставно-научног већа одржати 28. 11. 2018. године.  

Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова и 20 минута. 
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Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


