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К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 11.10.2017. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 29 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 Зоран Матовић, проф. др Иван Живић,  проф. др Милош 

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

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 

Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Зорица Петровић, проф. др Бранислав Ранковић, 

проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић,  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, проф. др Срећко 

Трифуновић. Пре усвајања Дневног реда, управник Института за математику и 

информатику, доц. Др Слађана Димитријевић обавестила је чланове Наставно-научног већа 

да се Природно-математички факултет нашао на Шангајској листи и то из области 

математичких наука. Након тога, Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили 

следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Верификација мандата члана ННВ-а. 

2. Усвајање записника са претходне седнице. 

3. Утврђивање одлуке о  избору наставника у звање редовни професор у Институту за 

математику и информатику. 

4. Утврђивање одлука о  избору наставника у звање ванредни професор у Институту за 

математику и информатику и Институту за биологију и екологију. 

5. Доношење одлука о  избору сарадника у звање асистент у Институту за математику 

и информатику. 

6. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент у Институту за математику 

и информатику. 



7. Утврђивање предлога одлуке о избору вишег научног сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 

8. Утврђивање предлога одлуке о избору научног сарадника у Институту за биологију 

и екологију. 

9. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за хемију.   

10. Разматрање извештаја комисијe за оцену научне заснованости теме и испуњености 

услова кандидата за израду докторскe дисертацијe у Институту за хемију.  

11. Захтеви. 

12. Разно. 

I 

На основу дописа Института за хемију бр.  03-720/8  од 09.10.2017. године, а сходно 

члану 155 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

I-1. Верификује се мандат новоизабраном члану Наставно-научног већа, проф. др 

Зорану Матовићу, редовном професору у Институту за хемију, у текућем мандатном 

периоду. 

Верификацијом мандата проф. др Зоран Матовић је постао пуноправни члан већа на 

текућој седници. 

Утврђује се да је на основу члана 155 став 6 Статута Факултета проф. др Mилошу 

Ђурану, редовном професору у Институту за хемију престао мандат члана Наставно-

научног већа, због одласка у старосну пензију. 

II 

Записник под бројем 690 са XLI седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 27.09.2017. године, једногласно је усвојен. 

III 

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

математичког факултета у саставу: академик др Градимир В. Миловановић (председник 

Комисије), редовни професор Математичког института САНУ у пензији, ужа научна област 

Нумеричка анализа и теорија апроксимација; aкадемик Стеван Пилиповић, редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна 

област Функционална анализа, геометрија и топологија; др Миодраг Спалевић,  редовни 

професор Машинског факултета Универзитета у Београду, научна област Математика и 

рачунарство, као и дописа Универзитета бр. III-01-785/6 од 10.10.2017. 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 

Марија Станић, ванредни професор, изабере у звање редовни професор за ужу научну 

област  Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику 

Факултета, на неодређено време. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Стручном органу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Миодраг Рашковић (председник 

Kомисије), редовни професор Математичког института САНУ,  ужа научна област Алгебра 

и логика; др Ђурђица Такачи, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Примењена анализа; др Миодраг Спалевић, 

редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду, научна област 

Математика и рачунарство; др Мирко Дејић, редовни професор Учитељског факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област Методика наставе математике; др Дејан 

Бојовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама, као и сагласности 

Института за математику и информатику, као и дописа Универзитета бр. IV-01-784/6 од 

10.10.2017. 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 

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

Бранислав Поповић, ванредни професор, изабере у звање ванредни професор за ужу 

научну област Методика, историја и филозофија математике у Институту за математику 

и информатику 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 Драган Катарановски, редовни професор 

Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); др Владица Симић, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине;   др Александар 

Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине, као и 

дописа Универзитета бр. IV-01-783/6 од 10.10.2017. 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 

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

Снежана Пешић, доцент, изабере у звање ванредни професор 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. 

V 

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

математичког факултета у саставу: др Мирослава Петровић-Торгашев (председник 

Комисије), редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Геометрија;  др Мирослава Антић, ванредни 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 извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр. 25/54 од 06.10.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-1. Милица Грбовић, асистент, бира се у звање асистент за ужу научну област 

Геометрија у Институту за математику и информатику Факултета, на три године. 

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

математичког факултета у саставу: Академик Градимир В. Миловановић, редовни 

професор Математичког института САНУ у пензији,  ужа научна област Нумеричка анализа 

и теорија апроксимација; 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 извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу бр. 25/55 од 06.10.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

V-2. Невенa Петровић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну област 

Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику 

Факултета, на три године.   

VI 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-720/7 од 09.10.2017. 

године, а на основу члана 96 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 једног сарадника у звање асистент за ужу научну област 

Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета. 

VII 

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

математичког факултета у саставу: др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија 

(председник Комисије);  др Снежана Милошевић, виши научни сарадник Института за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“, научна област Биотехнологија; др 

Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине, као 

и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/56. 

од 06.10.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Ивана Радојевић, научни сарадник, 

изабере у звање виши научни сарадник за научну област Биологија у Институту за 

биологију и екологију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити надлежном 

Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на даљи поступак. 

VIII 

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

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије);  др Иво 

Караман, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом 

Саду, ужа научна област Зоологија; др Тања Тракић, научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/57 од 

06.10.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Јована Секулић, истраживач-сарадник, 

изабере у звање научни сарадник за научну област Биологија у Институту за биологију и 

екологију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити надлежном 

Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на даљи поступак. 



IX 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-720/4 од 05.10.2017. 

године у саставу: др Зоран Марковић, редовни професор  Државног универзитета у Новом 

Пазару, ужа научна област Органска хемија (председник Комисије); др Драган Амић, 

редовни професор Пољопривредног факултета Свеучилишта Josipa Jurja Strossmayera у 

Осијеку, Хрватска, ужа научна област Органска хемија; др Недељко Манојловић, ванредни 

професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Фармацеутска анализа; др Владимир Петровић, научни сарадник Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу,  научна област Хемија; др Марко Живановић, научни 

сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  научна област 

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом: „Испитивање антиоксидативне и прооксидативне активности одабраних 

једињења фенолног типа“, кандидата Јелене Ђоровић. 

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. 

X 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-720/3 од 05.10.2017.  

у саставу:  др Драган Амић, редовни професор Пољопривредног факултета Свеучилиште 

Josipa Jurja Strossmayera у Осијеку, ужа научна област Органска хемија; др Светлана 

Марковић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија (предложени ментор);  др Зорица Петровић, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Органска хемија (председник Комисије); др Јасмина Димитрић Марковић, 

редовни професор Факултета за Физичку хемију Универзитета у Београду, ужа научна 

област: Физичка хемија – спектрохемија;  др Дејан Миленковић, научни сарадник 

Истраживачко развојног центра за биоинжењеринг БиоИРЦ доо, Научна област Хемија,  као 

и сагласности Института за хемију, 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 „Структурне и 

антиоксидативне особине хлорогенске киселине“ за израду докторске дисертације 

кандидату Јелени Тошовић. 

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

Светлана Марковић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу. 

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. 

XI 

На захтев  Електротехничког факултета Универзитета у Београду бр. 1673 од 25. 

септембра 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 

XI-1. Даје се сагласност проф. др Мирољубу Дугићу,  редовном профеосору, за рад 

у допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Електротехничком факултету 

Универзитета у Београду на извођењу наставе из предмета Квантна информатика 

биомолекула на докторским академским студијама, са фондом од 6 часова  предавања 

недељно у зимском семестру, за школску 2017/18. годину. 

На захтев  Економског факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 2987 од 04.10.2017. 

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 

XI-2. Даје се сагласност др Бојани Боровићанин, доценту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена на Економском факултету Универзитета у 

Крагујевцу на извођењу наставе из предмета Математика у економији на основним 

академским студијама са фондом од 3 часа предавања недељно, за школску 2017/18. годину. 



На захтев Економског факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 2988 од 04.10.2017. 

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 

XI-3. Даје се сагласност Милици Миливојевић Данас, асистенту, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Економском факултету 

Универзитета у Крагујевцу на извођењу вежби из предмета Математика у економији на 

основним академским студијама са фондом од 3 часа  предавања недељно, за школску 

2017/18. годину. 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 30  минута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


