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З А П И С Н И К 
 

Са  XVII седнице Наставно-научног  већа  Природно-математичког   факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 06.07.2016. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовалo је 25   чланова већа и то: др Снежана Бранковић,  мр Љиљана Вукићевић-
Ђорђевић,  доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Предраг 
Ђурђевић, проф. др Иван Живић,  др Марија Живковић, доц др Милош Ивановић, доц. др 
Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, доц.др Драгана Крстић,  др Владимир 
Марковић,  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 Марија 
Станић, проф.др Др Бобан Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко 
Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 
 

Са малим закашњењем седници су приступили доц. др Светлана Милошевић-
Златановић и проф. др Снежана Симић тако да је укупни број чланова већа био  27. 
 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник и  Далиборка 
Jовановић  , економиста. 

Седницом Наставно-научног већа је председавао 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. Утврђивање предлога за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за биологију и екологију  Станиц 
3. Утврђивање предлога за избор наставника у звање доцент у Институту за хемију 

и Институту за биологију и екологију.    
4. Разматрање извештаја  комисија за оцену и одбрану докторских дисертација у 

Институту за математику и информатику.   
5. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за биологију и екологију. 
6. Разматрање извештаја комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у 
Институту за хемију. 



7.    Разматрање извештаја  комисије за оцену и одбрану магистарске тезе у Институту 
за хемију. 

8. Одређивање комисије за рецензију рукописа у Институту за хемију. 
9.  Поверавање наставе у Институту за физику. 
10. Разматрање радног предлога примедби и допуна на радни документ Стандард 

квалификације професије наставник. 
11. Разно. 

 
I 

 
Записник  под  бројем 660 са XVI седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 29.06.2016. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

На основу члана  93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно -математичког факултета у саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Генетика и еволуција; др Марина Стаменковић-Радак, редовни професор 
Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област  Генетика и еволуција; 
др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња, као и дописа Универзитета бр. IV-
01-301/8 од 05.07.2016. године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду 
јавности није било приговора, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
II-1. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Снежана Станић изабере у звање ванредни професор за ужу научну област Генетика и     
еволуција у Институту за биологију и екологију Факултета, на пет година. 

 
Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном  Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

 
III 

 
На основу члана  93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно -математичког факултета у саставу: др Мирослав М. Врвић, редовни професор 
Хемијског факултета у Београду, ужа научна област Биохемија (председник комисије); др 
Милан Младеновић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; др Ненад Вуковић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија, као и 
дописа Универзитета бр. IV-01-299/6 од 05.07.2016. године, констатујући да у року од 30 
дана док је био на увиду јавности није било приговора, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 



 
 
 

О д л у к у 
 

III-1. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др  
Владимир Михаиловић изабере у звање доцент за ужу научну област Биохемија у у 
Институту за хемију Факултета, на пет година. 

 
Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном  Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 
 
На основу члана  93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно -математичког факултета у саставу: др Живадин Д. Бугарчић, редовни  
професор Прироно-математичког факултета Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област 
Неорганска хемија (председник комисије); др Милош Ђуран, редовни  професор Прироно-
математичког факултета Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; 
др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа 
научна област Неорганска хемија, као и дописа Универзитета бр. IV-01-300/6 од 
05.07.2016. године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није 
било приговора, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
III-2. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Јована В. Богојески изабере у звање доцент за ужу научну област Неорганска хемија  у 
Институту за хемију Факултета, на пет година. 
 

 Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 
надлежном  Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 
 

 
На основу члана  93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно -математичког факултета у саставу: др Владица Симић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине (председник комисије); др 
Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине; др Момир Пауновић, научни саветник  Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, ужа научна област Хидробиологија, као и 
дописа Универзитета бр. IV-01-303/6 од 05.07.2016. године, констатујући да у року од 30 



дана док је био на увиду јавности није било приговора, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 

III-3. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 
Ана Петровић изабере у звање доцент за ужу научну област Екологија, биогеографија 
и заштита животне средине у Институту за биологију и екологију Факултета, на пет 
година. 

 
Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном  Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

 
IV 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-670/1 од 04.07.2016. 
године у саставу: др Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета у 
Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство; др Марија Станић (председник 
комисије), ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама; др Татјана Томовић, 
доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама, као и сагласности Института за математику и 
информатику,  Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

IV-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом  „Развој рационалних алгоритама за конструкцију ортогоналних полинома 
једне променљиве“  кандидата  мр Марјана Матејића. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 
библиотеци у Крагујевцу. 
 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, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-670/9 од 06.07.2016. 
године у саставу: др Зоран Ракић (председник комисије), редовни професор Математичког 
факултета у Београду; ужа научна област Геометрија; др Мирјана Ђорић, редовни 
професор Математичког факултета у Београду; ужа научна област Геометрија; др Емилија 
Нешовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу; ужа научна област Геометрија, као и сагласности Института за математику и 
информатику,  Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

IV-2. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом  „Унутрашње и спољашње симетрије у Римановој геометрији“  кандидата  мр 
Александра Шебековића. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 
библиотеци у Крагујевцу. 
 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. 
 
 

V 
 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 
Института за биологију и екологију бр. 04-670/2 од 04.07.2016.  године,  Наставно-научно 
веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
V-1. Утврђује се предлог комисије  оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом: „Еколошка специјализација и генетичка диференцијација врста рода  
Ceutorhynchus (Curculionidae) према биљкама хранитељкама из фамилије 
Brassicaceae“  кандидата  Светлане Степановић, у следећем саставу: 

 



1. Др Жељко Томановић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња 
(председник комисије); 

2. Др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине; 

3. Др Ана Митровски-Богдановић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Зоологија. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 

 
VI 

 
На основу члана 48 став 5, 6 и 7 Статута Факултета,   Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-670/7 од 05.07.2016. 
године у саставу: др Владимир Михаиловић, научни сарадник Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија; др Гвозден Росић, редовни 
професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Физиологија; др Данијела Мишић, виши научни сарадник Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, научна област Физиологија биљака; др 
Милан Младеновић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Биохемија, као и сагласности Института за хемију,  
Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Испитивање 
биљних врста Alchemilla vulgaris L. и Satureja hortensis L.: фитохемијски профил и 
биолошка активност у in vitro и in vivo условима“ за израду докторске дисертације 
кандидату Татјани Бороји.  

 
Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке др Владимир 

Михаиловић. 
 
Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 46 став 6 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 
 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.03-670/5 од 05.07.2016. 
године у саставу: др Зорица Бугарчић, редовни професор (ментор) Природно-
математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 
др Слободан Новокмет, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска биотехнологија; др Снежана Ђорђевић, 



доцент Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду, научна област: 
Медицинска хемија; др Вера Дивац, научни сарадник Природно – математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија, као и сагласности Института за  
хемију,  Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

VII-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану  магистарске тезе под насловом:  
„Селективне оксидације бензилних алкохола до карбонилних једињења са Сu(III) 
комплексом“  кандидата  Владана Костића, радника „Фиата“ Србија у Крагујевцу. 

 
Магистарску тезу из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 
 Задужује се Продекан за наставу Факултета да магистарску тезу и 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 
нас надлежном органу, као и до одбране тезе. 
 Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 
магистарске тезе и извештаја комисије на сајту факултета. 
 
 

VIII 
 

 На основу захтева доц. др Милана Младеновића бр. 03-670/6 од 05.07.2016. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 
      О д л у к у 
 
 VIII-1. Одређује се комисија за рецензију збирке задатака под називом:„Практични 
проблеми из хемије природних производа“ , аутора доц. др Милана Младеновића и Невене 
Станковић, истраживача-сарадника,  у следећем саставу: 
 

1. др Данијела Костић, редовни професор ПМФ-а у Нишу, ужа научна област: 
Хемија природних производа; 

2. др Ненад Вуковић, доцент, ужа научна област: Биохемија. 
 

IX 
 

У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др Драгица 
Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, проф. др Иван Живић, проф. др Светислав Савовић и 
проф. др Срећко Трифуновић. Након ове дискусије, а на основу захтева Института за 
физику  бр. 02-660/15 од 29.06.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу  
 
 
 



О д л у к у 
 
XIX-1. Поверава се извођење наставе (испитних активности) до повратка 

наставника са боловања, следећем наставнику: 
  
- Испитне активности за предмет  Физика чврстог стања поверава се др Милану 

Пантићу, редовном професору Департмана за физику Природно-математичког 
факултета Универзитета у Новом Саду.  

 
X 

У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествоали: доц. др Слађана 
Димитријевић, проф. др Срећко Трифуновић, проф.др Бранислав Поповић, проф. др Бобан 
Стојановић и проф. др Марија Станић. Након ове дискусије, а на основу дописа комисијe 
за разматрање предлога  радне верзије нацрта документа  Стандард квалификације 
професије наставник бр. 01-670/4 од 05.07.2016. године, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X-1. Прихвата се предлог измена и допуна нацрта документа  Стандард 
квалификације професије наставник (који је израдила национална ОМК  група за 
образовање наставника при Министарству просвете, науке и технолошког развоја). 
 

Предлог измена и допуна документа Стандард квалификације професијенаставник 
доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја у циљу активног 
учествовања Природно-математичког факултета у креирању коначне верзије овог 
документа. 
 

Саставни део ове одлуке је Предлог измена и допуна  из става 1 ове Одлуке и 
налази се у прилогу. 
 
 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 42  минута. 
 

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

 
 


