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З А П И С Н И К 

Са XXXVIII седнице Наставно-научног већа  Природно-математичког факултета 

у текућем мандатном периоду, одржане дана 12.07.2017. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 24  чланова већа и то: др Снежана Бранковић, 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 Милош 

Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана 

Крстић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Љиљана 

Павловић, проф. др Биљана Петровић, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. 

др Зорица Петровић, проф. др Бранислав Поповић,  проф. др Владимир Ристић, проф. др 

Светислав Савовић, проф. др Марија Станић, Ненад Стојановић, проф. др Марина 

Топузовић и проф. др Срећко Трифуновић. 

Са малим закашњењем седници су  приступили и: др Владимир Марковић, проф. 

др Снежана Симић и проф. др Љиљана Чомић тако да је укупан број чланова већа на 

крају седнице био 27. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  доц. др 

Милан Станковић, управник Института за биологију и екологију и Далиборка 

Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа председавао је Декан, проф. др Срећко 

Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су 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. Покретање поступка за избор вишег научног сарадника у Институту за биологију 

и екологију. 

4. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 

5. Разматрање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

хемију. 

6. Захтеви. 

7. Разно. 

 

 



I 

Записник под бројем 470 са XXXVII седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 28.06.2017. године, једногласно је усвојен. 

II 

По захтеву Института за хемију бр. 03-510/1 од 30.06.2017. године, а на основу 

члана 126 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 Органска хемија у Институту за хемију Факултета. 

III 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-510/4 од 10.07.2017. године, 

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

је донело следећу 

О д л у к у 

III-1. Покреће се поступак за избор др Иване Радојевић, научног сарадника, у 

научно звање виши научни сарадник у Институту за биологију и екологију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Иване Радојевић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија (председник 

Комисије);  

2. др Снежана Милошевић, виши научни сарадник Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“, научна област: Биотехнологија; 

3. др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

заштита животне средине. 

IV 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-510/5 од 10.07.2017. године, 

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

је донело следећу 

О д л у к у 

IV-1. Покреће се поступак за избор др Јоване Секулић, истраживача- сарадника, 

у научно звање научни сарадник у Институту за биологију и екологију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Јоване Секулић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 



1. др Мирјана Стојановић Петровић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије);  

2. др Иво Караман, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Зоологија;  

3. др Тања Тракић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија. 

V 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-510/2 од 

05.07.2017. године у саставу: др Драгана Стевановић, научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија (предложени 

ментор); др Милан Јоксовић, ванредни професор  Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија (председник Комисије); 

др Нико Радуловић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Органска хемија и биохемија, као и 

сагласности Института за хемију,  Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „3-(Aриламино)-

1-фероценилпропан-1-они као прекурсори у синтези нових хетероцикличних деривата 

фероцена“ за израду докторске дисертације кандидату Александри Минић. 

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

Стевановић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, научна област Хемија. 

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. 

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. 

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. 

VI 

У оквиру ове тачке продискутовала је проф. др Марина Топузовић. Након те 

дискусије а, на основу захтева Српског биолошког друштва и  Института за биологију и 

екологију бр. 04-510/6  од 10.07.2017. године, као и члана 156 Статута Природно-

математичког факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следеће 



О д л у к е 

VI-1. Усваја се предлог Српског биолошког друштва и Института за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу да Природно-математички 

факултет Универзитета у Крагујевцу буде суорганизатор другог Конгреса биолога 

Србије. 

VI-2. За члана Организационог одбора другог Конгреса биолога Србије одређује 

се   проф. др Марина Топузовић. 

На захтев Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета 

у Крагујевцу бр. 1040 од 27.06.2017. године, а  на  основу   члана 75.  Закона о високом 

образовању, члана   156 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-3. Даје се сагласност др Браниславу Поповићу,  ванредном професору, за рад 

у допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету за хотелијерство 

и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу,  на извођењу наставе из 

предмета Пословна математика на основним академским студијама Хотелијерство и 

Здравствени туризам, са фондом од 3 часа  предавања недељно у зимском семестру, у 

школској 2017/18. години. 

На захтев Института за физику бр. 02-510/3 од 07.07.2017. године и члана 156 

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

О д л у к у 

VI-4. Даје се сагласност проф. др Виолети Петровић за учешће на конференцији 

„CEPAS – 2017 7th Conference on Elementary Processes in Atomic Systems“,  која се 

одржава у Прагу, Чешка Република у периоду од 03.09.2017. до 08.09.2017. године.  

Сагласност се издаје за потребе конкурисања код Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја за средства за суфинансирање учешћа истраживача на научним 

скуповима у иностранству. 

VII 

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

већа да ће се прво наредно веће после летње паузе одржати 30.08.2017. године. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 06 минута. 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


