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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 110 

12. 2. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 12. 2. 2020. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 25 чланова већа и то: доц. др Биљана Бојовић, проф. др Дејан Бојовић, 

др Бојана Боровићанин, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  др Вера Дивац, проф. др 

Мирољуб Дугић, проф. др Невена Ђукић, проф. др Иван Живић, др Драгана Јаковљевић, 

др Сања Јанићевић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др 

Милан Ковачевић, проф. др Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић, проф. др 

Зоран Матовић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др 

Зорица Петровић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Владица Симић, проф. др 

Марија Станић, проф. др Милан Станковић,  проф. др Ненад Стевановић и проф. др 

Марина Топузовић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и  Милица Грбовић и проф. др 

Емилија Нешовић тако да је укупан број чланова већа био 27. 

Руководећи радници Факултета, као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа по овлашћењу Декана Факултета председавао 

је продекан за наставу Факултета, проф. др Александар Остојић. Чланови Наставно-

научног већа су једногласно усвојили следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Покретање поступка за избор наставника у звање редовни професор у Институту 

за математику и информатику. 

3. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање ванредни 

професор у Институту за биологију и екологију. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у Институту 

за математику и информатику. 

5. Разматрање Извештаја Комисија о избору виших научних сарадника. 

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

и информатику. 

7. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

8. Разно. 
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I 

Записник под бројем 80 са XXVII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 29. 1. 2020. године, једногласно је усвојен. 

II 

По захтеву Института за математику и информатику, бр. 05-80/2 од 23. 1. 2020. 

године, а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 

2 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 редовни професор за ужу 

научну област Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи у 

Институту за математику и информатику Факултета. 

III 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-110/5 од 10. 2. 2020. 

године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 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 ванредни професор, за ужу научну област 

Генетика и еволуција у Институту за биологију и екологију, Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и еволуција; 

датум избора у звање: 30. 9. 2010. године (председник Комисије), 

2. Академик др Драгослав Маринковић, редовни професор у пензији, 

Универзитет у Београду, Биолошки факултет; ужа научна област: Генетика и 

еволуција, датум избора у звање: 1. 2. 1981. године; 

3. др Снежана Станић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и еволуција; датум 

избора у звање: 14. 9. 2016. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

По захтеву Института за математику и информатику, бр. 05-110/2 од 10.02.2020. 

године, а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 

2 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

IV-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 Алгебра и логика у Институту за математику и информатику Факултета. 

V 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-110/3 од 6. 2. 2020. године у саставу: др 

Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

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

Биљана Шмит, виши научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија; др Милан Вранеш, 

ванредни професор; Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа 

научна област: Аналитичка хемија, као и сагласности Института за хемију, Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Марине Костић, научног 

сарадника  у научно звање виши научни сарадник, за научну област Хемија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

*         *        * 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-110/4 од  6. 2. 2020. године у саставу: др 

Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

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

Биљана Шмит, виши научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија; др Тања Солдатовић, 

ванредни професор; Државни универзитет у Новом Пазару; ужа научна област: Хемија, 

као и сагласности Института за хемију, Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Снежане Јовановић Стевић, 

научног сарадника  у научно звање виши научни сарадник, за научну област Хемија и 

доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту 

Факултета у трајању од 30 дана. 

*         *        * 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-80/8 од 24. 1. 2020. године у саставу: др 

Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (председник Комисије); др 
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Биљана Шмит, виши научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија; др Милан Вранеш, 

ванредни професор; Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа 

научна област: Аналитичка хемија, као и сагласности Института за хемију, Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

V-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Ане Рилак Симовић, научног 

сарадника  у научно звање виши научни сарадник, за научну област Хемија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

VI 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-110/1 од  10. 2. 2020. 

године, а на основу члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Покреће се поступак за избор Александра Миленковића, истраживача-

приправника у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за математику и 

информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну 

област Математика. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Александра 

Миленковића у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Ђурђица Такачи, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Математичка анализа и 

вероватноћа (председник Комисије); 

2. др Бранислав Поповић, ванредни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Методика, историја и 

филозофија математике;  

3. др Слађана Димитријевић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама. 

VII 

На основу захтева проф. др Верице Јевтић, бр.03-110/1 од 06.02.2020.године, а на 

основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу  

О д л у к у 

VII-1.  Одобрава се одржавање XXVII Конференције Српског кристалографског 

друштва која ће се одржати од 4. 6. 2020. године до 5. 6. 2020. године у хотелу „Равни 

гај“ у Книћу. 
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Организација наведене конференције ове године припада Природно-

математичком факултету у Крагујевцу. Део средстава биће обезбеђена по конкурсу 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

*         *        * 

На основу захтева проф. др Емилије Нешовић, бр.05-110/3 од 10. 2. 2020.године, 

а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу  

О д л у к у 

VII-2.  Одобрава се, др Емилији Нешовић, плаћено одсуство у периоду од 5. до 

11. 7. 2020. године ради учешћа са радом на 8. европском математичком конгресу, 

Порторож, Словенија.  

Одлука о плаћеном одсуству је један од неопходних докумената за добијање 

средстава о суфинансирању учешћа на међународним конференцијама при 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја.  

*         *        * 

На основу захтева доц. др Биљане Глишић, бр.03-110/2 од 6. 2. 2020.године, а на 

основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу  

О д л у к у 

VII-3. Одобрава се, др Биљани Глишић, плаћено одсуство у периоду од 24. до 27. 

јуна 2020. године ради учешћа са радом на научној конференцији у Вроцлаву, Пољска 

(XV Интернационални симпозијум неорганске биохемије, 24-27. јун 2020. године, 

Вроцлав, Пољска). 

Одлука о плаћеном одсуству је потребна ради конкурисања код Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја за средства за суфинансирање учешћа 

истраживача на научним скуповима у иностранству.  

*         *        * 

На основу захтева др Драгане Јаковљевић, бр.03-110/4 од 10. 2. 2020.године, а на 

основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу  

О д л у к у 

VII-4. Даје се сагласност за постдокторско усавршавање у иностранству у 

трајању од шест месеци (од 1. 10. 2020. до 1. 4. 2021. године). 

Сагласност је један од неопходних докумената за тренутно актуелан конкурс 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

суфинансирање постдокторског усавршавања у научно-истраживачким организацијама 

у иностранству. Постдокторско усавршавање планира да проведе на  Институту за 

биљну физиологију (Пољска академија науке) у Кракову, под менторством проф. др 

Едите Скрзипек. 
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VIII 

У оквиру тачке разно продекан за наставу проф. др Александар Остојић, дао је 

пар информација везано за акредитацију студијских програма докторских академских 

студија. 

*         *        * 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 13 минута. 

*         *        * 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка Јовановић 

П Р О Д Е К А Н  З А  Н А С Т А В У 

 

Проф. др Александар Остојић 

 


