
1 

Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 380 

10. 7. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 10. 7. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 23 чланa већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Вера Дивац, 

доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Невена Ђукић, проф. 

др Иван Живић, др Драгана Јаковљевић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан 

Јоксовић, др Владимир Марковић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Бранка Огњановић, 

проф. др Александар Остојић, проф. др Зорица Петровић,  проф. др Бранислав Поповић, 

проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић,  проф. др Марија Станић, проф. 

др Милан Станковић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан Стојановић, проф. др 

Марина Топузовић и проф. др Срећко Трифуновић. 

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

Драгослав Никезић, проф. др Љиљана Павловић и проф. др Љиљана Чомић, тако да је 

укупан 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 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. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за биологију и екологију. 

3. Утврђивање предлога одлука за избор наставника у звање доцент у Институту за 

физику и Институту за биологију и екологију. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент на Катедри 

општеобразовних предмета. 

5. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент са 

докторатом у Институту за биологију и екологију. 

6. Покретање поступка за избор сарадника у звање сарадник у настави у Институту 

за математику и информатику. 

7. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 

8. Разматрање извештаја о избору истраживача-сарадника у Институту за 

математику и информатику. 

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

дoкторских дисертација у Институту за хемију. 
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10. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

хемију. 

11. Разматрање извештаја рецензената рукописа у Институту за биологију и 

екологију. 

12. Доношење одлуке о регулисању статуса студенткиња у време одржавања 

трудноће на основу препоруке Универзитета. 

13. Промена члана за Веће студијског програма Психологија. 

14. Промена члана Комисије за обезбеђење квалитета. 

15. Поверавање држања испита на Катедри општеобразовних предмета, у Институту 

за физику и Институту за математику и информатику. 

16. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

17. Разно. 

I 

Записник под бројем 340 са XV седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 26. 6. 2019. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-380/10 од 08.07.2019. године у 

саставу: др Владица Симић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине (председник Комисије); др Иво Караман, редовни професор, 

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

Зоологија; др Слободан Макаров, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Биологија развића животиња, као и сагласности 

Института за биологију и екологију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 

15.05.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

II-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Мирјане Стојановић-Петровић, ванредног професора, у звање  ванредни професор 

за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у 

Институту за биологију и екологију Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана 

достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

III 

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

математичког факултета у саставу: др Владимир Ристић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, 

молекулска и оптичка физика (председник Комисије); др Бранко Дрљача, ванредни 
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професор, Природно-математички факултет у Косовској Митровици, Универзитет у 

Приштини; ужа научна област: Теоријска физика; др Мирко Радуловић, доцент, 

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

Атомска, молекулска и оптичка физика, као и дописа Универзитета бр. IV-01-320/6 од 

28.06.2019. године, констатујући да у року од 30 дана, док је био на увиду јавности није 

било приговора, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Јаснa Стевановић, асистент, изабере у звање доцент за ужу научну област Атомска, 

молекулска и оптичка физика у Институту за физику Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

*  *  *  

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

математичког факултета у саставу: др Мирјана Стојановић-Петровић, ванредни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); 

др Ана Петровић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; 

ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Ђурађ 

Милошевић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа 

научна област: Екологија и заштита животне средине, као и дописа Универзитета бр. IV-

01-319/6 од 01.07.2019. године, констатујући да у року од 30 дана, док је био на увиду 

јавности није било приговора, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

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

Taња Тракић, научни сарадник, 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 

По захтеву Катедре општеобразовних предмета бр.06-380/4 од 05.07.2019. 

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 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област 

Општа педагогија на Катедри за општеобразовне предмете Факултета. 
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V 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр.04-

380/9 од 08.07.2019. у саставу: др Снежана Марковић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија човека и 

животиња и молекуларна биологија (председник Комисије); др Бранка Огњановић, 

редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Физиологија човека и животиња и молекуларна биологија; др Татјана 

Митровић, редовни професор; Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу; 

ужа научна област: Експериментална биологија и биотехнологија, као и сагласности 

Института за  биологију и екологију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 

12.06.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор др Милене Милутиновић, научног сарадника, у 

звање  асистент са докторатом за ужу научну област Физиологија животиња и човека 

и молекуларна биологија у Институту за биологију и екологију, Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

VI 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-380/7 од 08.07.2019. 

године, а на основу члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну 

област Методологије рачунарства у Институту за математику и информатику Факултета. 

VII 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне 

комисије Природно-математичког факултета у саставу: др Снежана Марковић, 

доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија (председник 

Комисије); др Милена Милутиновић, научни сарадник, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија; др Милица Пешић, 

научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, 

Универзитет у Београду; научна област: Биологија, ужа научна област: 

Молекуларна неуробиологија и Молекуларна онкологија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр.25/32 од 

01.07.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

VII-1. Данијела Никодијевић, истраживач-приправник, бира се у звање 

истраживач-сарадник за научну област Биологија у Институту за биологију и 

екологију Факултета,  на четири године. 

VIII 

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

Природно-математичког факултета бр.05-380/11 од 09.07.2019. године у саставу: др 

Иван Милентијевић, редовни професор, Електронски факултет, Универзитет у Нишу; 

ужа научна област: Рачунарство и информатика (председник Комисије); др Милош 

Ивановић, ванредни професор, Природно-математички факултет; Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Рачунарске комуникације; др Ана Капларевић-

Малишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Програмирање, као и сагласности Института за математику и 

информатику Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Бранка Арсића у звање 

истраживач-сарадник, за научну област Рачунарске науке и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању 

од 30 дана. 

IX 

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

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

Јелић, редовни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Неорганска хемија (председник Комисије); др Биљана Глишић, 

доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Неорганска хемија; др Матија Златар, виши научни сарадник, Институт за 

хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду; научна област: Хемија, као 

и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу 

Факултета бр. 25/34 од 10.07.2019. године, 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 о оцени докторске дисертације под насловом: „Синтеза и 

биолошка активност Rh(III) комплекса са лигандима полиамино-

поликарбоксилатног типа“ кандидата Марије С. Јеремић 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. 
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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 Андрија 

Ћирић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Аналитичка хемија (председник Комисије); др Само Крефт, редовни 

професор, Фармацеутски факултет, Универзитет у Љубљани; ужа научна област: 

Фармацеутска биологија; др Биљана Шмит, виши научни сарадник; Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу 

Факултета бр. 25/33 од 10.07.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Одређивање 

фенолних једињења у плодовима неких биљака из фамилије Rosaceae и 

антиоксидативне активности њихових синтетичких деривата“ кандидата Невене 

Михаиловић 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. 

X 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-380/2 од 03.07.2019. године и члана 

39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

X-1. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Синтезе деривата одабраних N-хетероцикала засноване на принципима зелене 

хемије и испитивање антиоксидативног потенцијала добијених једињења“ и 

испуњености услова кандидата Весне Миловановић и предложеног ментора, за израду 

докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
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1. др Зорица Петровић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (предложени 

ментор); 

2. др Зоран Марковић, редовни професор, Државни универзитет у Новом Пазару; 

ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); 

3. др Владимир Петровић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XI 

На основу Извештаја рецензената у Институту за биологију и екологију у саставу: 

Академик др Драгослав Маринковић, редовни професор у пензији, Биолошки 

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

Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, Природно-математички 

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

Татјана Павлица, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Новом Саду; ужа научна област: Хумана биологија, као и сагласности Института за  

биологију и екологију бр. 04-380/8 од 08.07.2019. године, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Прихватају се извештаји рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис под називом „Екологија и 

генетика човека – практикум“ аутора др Дарка Грујичића одобри као практикум и 

проследи у даљу процедуру ради штампања. 

XII 

На основу члана 176 Статута Факултета и препоруке Сената Универзитета у 

Крагујевцу број III-01-172/17 од 28. 02. 2019. године, Наставно-научно веће Факултета 

на седници одржаној 10. 07. 2019. године донело је следећу  

О д л у к у 

XII-1. Ослобађају се студенткиње Факултета за време одржавања трудноће од 

плаћања школарине и осталих накнада које се наплаћују на Факултету. 

Такође се наведене студенткиње ослобађају присуства на настави (предавања и 

вежби) као услова за излазак на испит. 

Статус утврђен одредбама ове одлуке студенткиње Факултета доказују 

достављањем оригиналног уверења надлежне здравствене установе. 

За реализацију ове одлуке задужују се Продекан за наставу и Студентска служба 

Факултета. 

Саставни део ове Одлуке је препорука из става 1 и налази се у прилогу. 
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XIII 

На основу предлога Катедре општеобразовних предмета бр.06-380/6 од 

08.07.2019. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XIII-1. Одређује се за новог члана Већа студијског програма Психологија, др 

Аница Глођовић, доцент на Катедри општеобразовних предмета Факултета, с обзиром 

на престанак радног односа на Факултету досадашњег члана доц. др Далиборке 

Поповић. 

Ову Одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XIV 

На основу предлога Катедре општеобразовних предмета бр. 06-380/5 од 

05.07.2019. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Бира се за члана Комисије за обезбеђење квалитета Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, проф. др Дарко Хинић, уместо доц. др Далиборке 

Поповић којој је дана 04.07.2019. године престао радни однос на Факултету. 

XV 

На основу захтева Катедре општеобразовних премета бр. 06-380/12 од 10.07.2019. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-1. Поверава се држање испита у августовском и септембарском испитном 

року школске 2018/19. године, доценту др Далиборки Поповић на Катедри 

општеобразовних предмета Факултета и то за следеће предмете: 

- Педагогија 

- Андрагогија и 

- Школска педагогија. 

*  *  *  

На основу предлога Продекана за наставу, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-2. Поверава се држање испита у Институту за физику у августовском и 

септембарском испитном року школске 2018/19. године, проф. др Драгославу 

Никезићу у складу са чланом 93 став 7 Закона о високом образовању. 
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*  *  *  

На основу предлога Продекана за наставу, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-3. Поверава се држање испита у Институту за математику и информатику у 

августовском и септембарском испитном року школске 2018/19. године, проф. др 

Мирослави Петровић-Торгашев у складу са чланом 93 став 7 Закона о високом 

образовању. 

XVI 

На основу захтева Института за физику бр. 02-380/3 од 04.07.2019. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1. Одобрава се реализација конференције под називом “IVth conference on 

Active Galactic Nuclei and Gravitational Lensing”, у организацији Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу. Реализација ове конференције је усвојена планом рада 

Факултета, са термином одржавања од 12. до 15. новембра 2019. године у бањи Ждрело.  

Одлука Наставно-научног Већа је потребна ради конкурисања за финансијску 

подршку Министарства просвете,  науке и технолошког развоја Републике Србије. 

XVII 

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

да је одржан састанак са директорком I крагујевачке гимназије на којем са разговарало 

о међусобној сарадњи између Факултета и Гимназије. Декан је чланове Наставно-

научног већа упознао и са резултатима првог уписног рока 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 23 минута. 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


