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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 130 

27. 2. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 27. 02. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 24  чланова већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  Милица 

Грбовић, др Иван Дамљановић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Невена Ђукић, 

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

Милан Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, др Владимир Mарковић проф. др Светлана 

Марковић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Александар 

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

Ристић,  проф. др Марија Станић, проф. др Милан Станковић, проф. др Ненад 

Стевановић, проф. др Бобан Стојановић,  проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко 

Трифуновић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и проф. др Бранка Огњановић,  

проф. др Љиљана Павловић, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Владица 

Симић и проф. др Љиљана Чомић тако да је укупан број чланова већа био 29. 

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. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање доцент у 

Институту за математику и информатику. 

3. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за 

биологију и екологију. 

4. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију. 

5. Разматрање извештаја о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију. 

6. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије за оцену научне 

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за биологију и екологију. 

7. Разматрање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за биологију и 

екологију. 

8. Разматрање извештаја рецензената рукописа у Институту за физику. 



2 

9. Утврђивање предлога студијског програма у Институту за математику и 

информатику. 

10. Разматрање Финансијског извештаја Факултета за 2018. годину. 

11. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

12. Разно. 

I 

Записник под бројем 110 са VI седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 13. 02. 2019. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. ?  од ? 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 

II-1. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Математичка 

анализа са применама у Институту за математику и информатику, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. Академик др Градимир Миловановић, редовни професор у пензији, 

Математички институт САНУ; ужа научна област: Нумеричка анализа и теорија 

апроксимација (председник Комисије); датум избора у звање: 03. 03. 1986. 

2. др Марија Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; датум избора у звање: 30. 11. 2017. 

3. др Дејан Бојовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; датум избора у звање: 12. 04. 2017. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

III 

По захтеву Института за билогију и екологију, бр. 04-130/4 од 21.02.2019. 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 

III-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 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и 

екологију, Факултета. 
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IV 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Зорица Бугарчић, редовни професор, 

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

Органска хемија (председник Комисије); др Ненад Јанковић, научни сарадник, 

Природно-математички факултет, 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 извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/10 од 18. 02. 2019.   

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 
IV-1. Јелена Петронијевић, истраживач-приправник, бира се у звање  истраживач-

сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију, Факултета, на три године. 

*  *  *  

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

Природно-математичког факултета у саставу: : др Зорица Бугарчић, редовни професор, 

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

Органска хемија (председник Комисије); др Ненад Јанковић, научни сарадник, 

Природно-математички факултет, 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 извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/9 од 18. 02. 2019.   године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 
IV-2. Ненад Јоксимовић, истраживач-приправник, бира се у звање  истраживач-

сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију, Факултета, на три године. 

V 

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

Природно-математичког факултета бр. 03-130/1 од 21. 02. 2019.  године у саставу: др 

Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); др Иван 

Дамљановић, научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; научна област: Хемија; др Данијела Илић Коматина, доцент, Факултет 

техничких наука са привременим средиштем у Косовској Митровици, Универзитет у 

Приштини; ужа научна област: Органска хемија и биохемија, као и сагласности 

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

следећу 
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О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Јоване Бугариновић, истраживача-

приправника, у звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

VI 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Љиљана Чомић, 

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

научна област: Микробиологија (председник Комисије; предложени ментор); др 

Драгутин Ђукић, редовни професор у пензији, Агрономски факултет у Чачку, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Микробиологија; др Сунчица Коцић-

Танацков, доцент, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна 

област: Прехрамбено инжењерствo, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/11 од 27. 02. 2019. 

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „МИКРОБИОТА 

АУТОХТОНОГ ФЕРМЕНТИСАНОГ ПРОИЗВОДА СЈЕНИЧКА ОВЧИЈА 

СТЕЉА“ и испуњености услова кандидата Тање Жугић-Петровић и констатује да у 

року од 15 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

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

Љиљана Чомић . 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

VII 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-130/5 од 21. 02. 

2019. године у саставу: др Светлана Милошевић-Златановић, доцент, Природно-

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

(предложени ментор); др Наташа Томашевић Коларов, научни сарадник, Институт 

за биолошка истраживања ,,Синиша Станковић“, Универзитет у Београду; научна 

област: Биологија, ужа научна област: Еволуциона морфологија (председник 

Комисије), др Александар Остојић, ванредни професор, Природно-математички 

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

заштита животне средине, као и сагласности Института за биологију и екологију,  

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

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Морфолошка интеграција и модуларност главеног скелета: ефекат пола и 

подврсте код дивокозе (Rupicapra rupicapra L.) са подручја централне и југоисточне 

Европе“ за израду докторске дисертације кандидату Марији Јовановић. 

Предлаже се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке доц. др 

Светлана Милошевић-Златановић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, 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 одмах, а најкасније у року 3 дана. 

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. 

VIII 

На основу Извештаја рецензената у Институту за физику, у саставу: др 

Драгослав Никезић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Радијациона физика и др Оливера Цирај-Бјелац, 

редовни професор, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, и научни 

саветник Института за нуклеарне науке, Винча; ужа научна област: Нуклеарна техника, 

као и сагласности Института за физику, бр. 02-130/2 од 21.02.2019. године, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис под називом „Изабрани прoблеми  

и експерименти из Радијационе физике“ аутора др Драгане Крстић, доцента и др 

Владимира Марковића, асистента и научног сарадник проследи у даљу процедуру 

ради штампања. 

IX 

Наставно-научно веће Факултета је разматрало предлог новог студијског 

програма за основне академске студије Математике. Наставно-научно веће није имало 

никакве примедбе на предлог новог студијског програма за основне академске  студије 

у Институту за математику и информатику. 
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На основу члана 65 Закона о високом образовању, члан 97 тачка 28 Статута 

Универзитета у Крагујевцу и члана 176 став 1 тачка 2 Статута Природно- математичког 

факултета у Крагујевцу и дописа Управника Института за математику и информатику 

бр. 05-130/7 од 25. 02. 2019. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу  

О д л у к у 

IX-1. Утврђује се предлог новог студијског програма основних академских 

студија Математике Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у 

циљу стицања стручног назива Дипломирани математичар-рачунарство и примењена 

математика у оквиру кога је модул Рачунарство и примењена математика. 

X 

На основу предлога колегијума Факултета, а на основу члана 63 став 4 Закона о 

високом образовању и члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће је 

једногласно донело следећу  

О д л у к у 

X-1. Усваја се Финансијски извештај Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу за 2018. годину. 

Саставни део ове одлуке је Финансијски извештај ПМФ-а за 2018. годину из става 

1 и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак.  

XI 

На основу захтева др Сузане Алексић, Главног и одговорног уредника часописа 

Kragujevac Journal of Mathematics, бр. 05-130/5 од 22. 02. 2019. године, Наставно-научно 

веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Предлаже се да  нови члан редакције (Associate Editors) буде др Владимир 

Божин, доцент, Математичког факултета Универзитета у Београду. 

XII 

У оквиру тачке разно дискутовали су: проф. др Срећко Трифуновић, проф. др 

Милан Ковачевић и  проф. др Марија Станић. Дискусија се односила на увећање личног 

доходка и на оснивање новог Института за мултидисциплинарне науке у оквиру 

Универзитета у Крагујевцу. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова. 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


