
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
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23. 5. 2018. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 23. 5. 2018. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 30  чланова већа и то: 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 Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, проф. др 

Милан Ковачевић, др Владимир Марковић, проф. др Светлана Марковић,  доц. др Светлана 

Милошевић-Златановић, проф. др Драгослав Никезић,  проф. др Бранка Огњановић, проф. 

др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Биљана Петровић, проф. др 

Зорица Петровић, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Бранислав Ранковић,  проф. др 

Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др Марија Станић, проф. др Бобан 

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

и проф. др Љиљана Чомић. 

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 Факултета, проф. др Срећко 

Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су уз допуну од две тачке једногласно 

усвојили следећи  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за хемију. 

3. Одређивање чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за хемију. 

4. Покретање поступка  за избор сарадника у звање асистент у Институту за хемију. 

5. Доношење одлуке о избору истраживача-приправника у Институту за биологију 

и екологију. 

6. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за математику 

и информатику. 

7. Покретање поступака за избор истраживача-приправника у Институту за 

математику и информатику. 

8. Разматрање извештаја Комисијa за оцену и одбрану дoкторске дисертације  у 

Институту за биологију и екологију. 



9. Разматрање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за биологију и 

екологију. 

10. Разматрање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме 

специјалистичког рада и испуњености услова кандидата у Институту за 

биологију и екологију. 

11. Разматрање извештаја рецензената рукописа у Институту за хемију. 

12. Формирање Комисије за самовредновање. 

13. Предлози мањих измена студијских програма у Институту за биологију  и 

екологију. 

14. Разно. 

I 

Записник под бројем XLXV са седнице Наставно-научног већа у текућем мандатном 

периоду, одржане дана 09.05.2018. године, једногласно је усвојен, сем тачке број VIII чије 

је усвајање одложено за наредну седницу, с`тим да ће до тада подносилац примедбе, проф. 

др Бранислав Ранковић, у писаној форми доставити свој предлог текста одлуке која је 

предмет наведене тачке. 

II 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-370/3 од 17.05.2018. године, а на основу члана 

141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 Статута Факултета, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу 

научну област Aналитичка хемија у Институту за хемију Факултета.  

III 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-370/1 од 16.05.2018. године и члана 97 

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

О д л у к у 

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

једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Неорганска хемија  у Институту 

за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

 

1. др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, 



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

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

комисије), 

3. др Биљана Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, 

4. др Ненад Драшковић, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета 

у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Лешак, ужа научна 

област: Хемија, 

5. др Марија Живковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија. 

IV 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-370/2 од 16.05.2018. године, а на основу члана 

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

О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област 

Физичка хемија у Институту за хемију Факултета. 

V 

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

математичког факултета у саставу: др Горица Ђелић, доцент ПМФ-а Универзитета у 

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

(председник комисије); др Марина Топузовић, ванредни професор ПМФ-а Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака; др 

Милан Вељић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа 

научна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/35 од 

14.05.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

V-1. Синиша Тимотијевић, мастер еколог, бира се у звање  истраживач-

приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију Факултета, 

на три године. 

VI 

У оквиру ове тачке повела се дискусија у којој су учествовали: проф. др Снежана 

Симић, доц. др Слађана Димитријевић и проф. др Срећко Трифуновић. 

 



По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-370/11 од 23.05.2018. 

године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Покреће се поступак за избор Марине Свичевић, дипломираног 

математичара-информатичара, у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту 

за математику и информатику за научну област Рачунарске науке. 

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Марине Свичевић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

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

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање (председник 

комисије), 

2. др Ана Капларевић-Малишић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област:  Програмирање, 

3. др Милан Тасић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу; ужа научна област: Рачунарство и информатика. 

VII 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-370/12 од 23.05.2018. 

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 Ненада Стојановића, дипломираног 

математичара, у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за математику 

и информатику за научну област Математика. 

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Ненада Стојановића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Небојша Икодиновић, ванредни професор Математичкog факултетa 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Алгебра и логика (председник 

комисије), 

2. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика, 

3. др Бранислав Поповић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

математике. 

 



По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-370/13 од 23.05-2018. 

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 Маринка Тимотијевића, мастер математичара, 

у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за математику и 

информатику за научну област Математика. 

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Маринка Тимотијевића 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Раде Живаљевић, научни саветник Математичког института САНУ; научна 

област: Математика (председник комисије), 

2. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу: ужа научна област: Алгебра и логика, 

3. др Синиша Врећица, редовни професор Математичког факултета Универзитета у 

Београду: ужа научна област: Топологија. 

 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-370/14 од 23.05.2018. 

године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-3. Покреће се поступак за избор Бранка Арсића, дипломираног математичара-

информатичара, у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за 

математику и информатику за научну област Рачунарске науке. 

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Бранка Арсића у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Дејан Ранчић, редовни професор Електронског факултета Универзитета у Нишу; 

ужа научна област: Рачунарство и информатика (председник комисије), 

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

Универзитета у Крагујевцу: ужа научна област: Програмирање, 

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

Универзитета у Крагујевцу: ужа научна област: Рачунарске комуникације. 

VIII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-370/10 од 21.05.2018. 

године у саставу: др Татјана Митровић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Нишу; ужа научна област: Биотехнологија (председник 



Комисије), др Наташа Ђорђевић, ванредни професор Државног Универзитета у Новом 

Пазару, ужа научна област: Биологија, др Милош Матић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија животиња и човека 

и молекуларна биологија, др Верица Јевтић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија и др Милена 

Милутиновић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу; научна област: Биологија, као и сагласности Института за биологију и 

екологију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Молекуларни механизми миграције ћелија карцинома 

колона у антитуморском деловању новосинтетисаних платина(IV) комплекса и 

природних биоактивних супстанци“, кандидата Драгане С. Шеклић. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску 

дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, 

и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 30 дана пре 

усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока у 

трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету у 

Крагујевцу. 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-370/9 од 21.05.2018. 

године у саставу: др Бранка Огњановић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија животиња и човека 

и молекуларна биологија, др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник 

Комисије), др Марко Живановић, научни сарадник Природно-математичког факултета  

Универзитета у Крагујевцу; научна област: Биологија, др Биљана Шмит, виши научни 

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

Хемија, др Јелена Ракобрадовић, научни сарадник Института за онкологију и радиологију 

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

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-2. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Испитивање молекуларних механизама дејства неких 

органоселенских једињења на редокс статус ћелија канцера колона HCT-116 и дојке 

MDA-MB-231“, кандидата Јелене В. Кошарић. 



Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску 

дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, 

и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 30 дана пре 

усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока у 

трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету у 

Крагујевцу. 

IX 

У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др Бранка 

Огњановић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Марија 

Станић и проф. др Александар Остојић. Након ове дискусије, а на основу члана 48 став 5, 6 

и 7 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу бр. 04-370/8 од 21.05.2018. године у саставу: др Бранка 

Огњановић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 

(предложени ментор); др Владица Симић, редовни професор Природно-математичког 

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

заштита животне средине (председник комисије); др Зорица Саичић, научни саветник 

Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду, ужа 

научна област: Физиологија; др Павле Машковић, ванредни професор Агрономског 

факултета у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Хемија и др Јелена 

Гаврић, научни сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, 

Универзитет у Београду, ужа научна област: Физиологија, као и сагласности Института за 

биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Ефекти 

екстраката биљне врсте Viscum album L. на токсичност инсектицида хлорпирифоса и 

имидаклоприда код различитих експерименталних модел система“ за израду докторске 

дисертације кандидату Марији Д. Милошевић. 

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

Бранка Огњановић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, 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 одмах, а најкасније у року 3 дана. 

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. 

X 

На основу члана 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-370/7 од 21.05.2018. године у 

саставу: др Горица Ђелић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

(предложени ментор); др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, 

фитохемија и систематика биљака (председник комисије) и др Предраг Васић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим 

седиштем у Косовској Митровици, ужа научна област: Ботаника, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Анализа флоре 

лековитих биљака Ђавоље Вароши“ за израду специјалистичког рада кандидату Горану 

Симовићу. 

Предлаже се за ментора специјалистичког рада из става 1 ове одлуке доц. др. Горица 

Ђелић. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да 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. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

извештаја комисије на сајту Факултета. 

XI 

На основу Извештаја рецензената у Институту за хемију, у саставу: др Гордана 

Радић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Фармацеутска хемија и др Јелена Пољаревић, доцент Хемијског факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Општа и неорганска хемија, као и сагласности 

Института за хемију, бр. 03-370/4 од 21.05.2018. године, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 



О д л у к у 

XI-1. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис практикума под називом „Практикум 

из хемије – За студенте физике“ аутора др Верице Јевтић, доцента Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, проследи у даљу процедуру ради 

штампања. 

XII 

На основу предлога свих организационих јединица и Студентског парламента 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-1. Бира се Комисија за самовредновање Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Марина Топузовић, ванредни професор у Институту за биологију и екологију, 

2. др Милан Станковић, доцент у Институту за биологију и екологију, 

3. др Виолета Петровић, ванредни професор у Институту за физику, 

4. др Ненад Стевановић, ванредни професор у Институту за физику, 

5. др Љубинка Јоксовић, ванредни професор у Институту за хемију, 

6. др Јована Богојески, доцент у Институту за хемију, 

7. др Слађана Димитријевић, доцент у Институту за математику и информатику, 

8. др Сузана Алексић, доцент у Институту за математику и информатику, 

9. мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, предавач, 

10. Јелена Антић, руководилац Библиотеке, 

11. Мирјана Јовановић, стручни сарадник за јавне набавке, 

12. Предраг Арсенијевић, студент друге године у Институту за математику и 

информатику, 

13. Невена Пауновић, студент четврте године у Институту за биологију и екологију, 

14. Марија Поповић, студент друге године у Институту за физику, 

15. Милена Костић, студент треће године у Институту за хемију. 

XIII 

На основу дописа Института за биологију и екологију бр. 04-370/6 од 21. 5. 2018. 

године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIII-1. Усвајају се измене и допуне студијских програма у Институту за биологију 

и екологију Природно-математичког факултета тако да се на мастер академским студијама, 

за стицање академских назива Мастер биолог, Мастер еколог и Мастер биолог – 

молекуларни биолог, фонд часова за предмет Основи биоинформатике и биостатистике са 

постојећих 2+1 повећа на 2+2, са тим да број ЕСПБ остаје непромењен (5 ЕСПБ).  



XIV 

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

да је у протеклој недељи успешно одржан „14. математички конгрес“, као и фестивал 

„Трагом Мике Аласа“. Такође је одржана и „Ноћ музеја“ уз изузетну посећеност.  

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 50 минута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


