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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 200 

10. 4. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 10. 04. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 28 чланова већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  Милица 

Грбовић, др Вера Дивац, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић,  

проф. др Невена Ђукић, др Драгана Јаковљевић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др 

Милан Јоксовић, др Владимир Mарковић,проф. др Светлана Марковић, доц. др Милан 

Младеновић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка 

Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Зорица 

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

Савовић,   проф. др Марија Станић, доц. др Милан Станковић, проф. др Ненад 

Стевановић, проф. др Бобан Стојановић,  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: 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 редовни 

професор у Институту за физику. 

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

професор у Институту за биологију и екологију и Институту за хемију. 

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

за физику. 

5. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за математику и информатику. 

6. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент са 

докторатом у Институту за физику. 

7. Разматрање извештаја о избору научног сарадника у Институту за хемију. 

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

9. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за хемију. 
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10. Утврђивање предлога чланова комисија за оцену и одбрану докторских 

дисертација у Институту за биологију и екологију и Институту за хемију. 

11. Разматрање извештаја рецензената рукописа у Институту за биологију и 

екологију. 

12. Давање сагласности на предлог заједничког студијског програма мастер 

академских студија. 

13. Разно. 

I 

Записник под бројем 170 са IX седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 10. 04. 2019. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу захтева Института за физику бр. 02-200/3  од 03.04.2019. 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 редовни професор за ужу научну област 

Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за физику Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Владимир Ристић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 

физика (председник Комисије); датум избора у звање: 29. 12. 2011. година; 

2. др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Оптика; датум избора у звање: 19. 11. 2008. година; 

3. др Светислав Савовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Субатомска физика; датум избора 

у звање: 12. 11. 2009. година. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-200/11  од 

08.04.2019. 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 

Биохемија у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 
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1. др Гордана Матић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Биохемија и молекуларна биологија; датум избора 

у звање: 12. 7. 2004. године; научни саветник Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, датум избора у звање: 27. 3. 2001. 

године (председник Комисије); 

2. др Марија Гавровић Јанкуловић, редовни професор, Хемијски факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Биохемија; датум избора у звање 15. 

5. 2013. године, 

3. др Марина Митровић, редовни професор, Факултет медицинских наука,  

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; датум избора у звање 

11. 12. 2018. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

*  *  *  

На основу захтева Института за хемију бр. 03-200/13  од 10.04.2019. 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-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област 

Биохемија у Институту за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Данијела А. Костић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Органска хемија и биохемија; датум 

избора у звање: 24. 3. 2013. године (председник Комисије); 

2. др Марина Митровић, редовни професор, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; датум избора у звање: 

11. 12. 2018. године; 

3. др Владимир П. Бешкоски, ванредни професор, Хемијски факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Биохемија; датум избора у звање: 5. 

7. 2017. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

IV 

 По захтеву Института за физику бр. 02-200/2 од 03.04.2019. 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 ванредни професор, за ужу 

научну област Радијациона физика у Институту за  физику Факултета. 
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V 

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. 05-200/1  од 03.04.2019. године у 

саставу: Академик др Градимир Миловановић, редовни професор у пензији, 

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

апроксимација (председник Комисије); др Марија Станић, редовни професор, 

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

Математичка анализа са применама; др Дејан Бојовић, ванредни професор, Природно-

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

анализа са применама, као и сагласности Института за математику и информатику 

Факултета, а по конкурсу расписаном дана 27.02.2019. године у листу „Послови“, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Taтјане Томовић, доцента, у звање доцент за ужу научну област Математичка 

анализа са применама  у Институту за математику и информатику Факултета, па се 

ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 

објављивања на универзитетском сајту. 

VI 

На основу захтева Института за физику бр. 03-200/4 од 03.04.2019. године и члана 

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

О д л у к у 

VI-1. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Физика 

кондензоване материје, у Институту за физику Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Владимир Ристић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 

физика (председник Комисије);  

2. др Андријана Жекић, ванредни професор, Физички факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Физика кондензоване материје;  

3. др Драгица Кнежевић, ванредни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физика кондензоване 

материје;  

4. др Владимир Јовановић, научни сарадик, Институт за мултидисциплинарна 

истраживања, Универзитет у Београду; ужа научна област: Физика кондензоване 

материје. 
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VII 

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

Природно-математичког факултета бр.03-200/6 од 03.04.2019. године у саставу: др 

Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу и дописни члан САНУ; ужа научна област: Неорганска хемија 

(председник Комисије); др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник; Институт 

за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду; ужа научна 

област: Молекуларна биологија; др Биљана Ђ. Глишић, доцент, Природно-

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

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

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Наде Савић, истраживача-

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

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

VIII 

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

Природно-математичког факултета 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 у Косовској Митровици, 

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

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/21 

од 29.03.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Јована Бугариновић, истраживач-приправник, бира се у звање 

истраживач-сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију, Факултета,  на 

четири године. 

IX 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-200/5 од  03.04.2019. године, а на основу 

члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

IX-1. Покреће се поступак за избор Марије Антић, истраживача-сарадника у 

истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
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Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Марије Антић у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Иван Гутман, професор емеритус, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу и редовни члан САНУ; ужа научна област: Физичка 

хемија (председник Комисије); 

2. др Славко Раденковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија; 

3. др Марија Баранац-Стојановић, редовни професор, Хемијски факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Органска хемија. 

X 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу, захтева Института за биологију и екологију бр. 04-

200/10 од 08.04.2019. године и Извештаја о провери на плагијаризам докторске 

дисертације Универзитета у Крагујевцу бр. IV-01-190/2 од 12.03.2019. године,  

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Етноботаничка, морфоанатомска, фитохемијска и 

генетичка студија популација дивље малине (Rubus idaeus L.) на подручју Србије“, 

кандидата Бојане Вељковић (ментор докторске дисертације је др Зора Дајић-

Стевановић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област УДК: 58), у следећем саставу:  

1. др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака (председник Комисије); 

2. др Милан Станковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине; 

3. др Иван Шоштарић, доцент Пољопривредног факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Пољопривредна ботаника. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

*  *  *  

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу, захтева Института за хемију бр. 03-200/8 од 

05.04.2019. године и Извештаја о провери на плагијаризам докторске дисертације 

Универзитета у Крагујевцу бр. IV-01-228/1 од 25.03.2019. године,  Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

X-2. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Одређивање фенолних једињења у плодовима неких 

биљака из фамилије Rosaceae и антиоксидативне активности њихових 

синтетичких деривата“, кандидата Невене Михаиловић (ментор докторске 

дисертације је др Љубинка Јоксовић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област УДК: 543), у следећем саставу:  

1. др Андрија Ћирић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка хемија (председник Комисије); 

2. др Само Крефт, редовни професор, Фармацеутски факултет, Универзитет у 

Љубљани; ужа научна област: Фармацеутска биологија; 

3. др Биљана Шмит, виши научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; Научна област: Хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

XI 

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

др Јово Тошевски, редовни професор у пензији, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Анатомија; др Предраг Симоновић, 

редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Морфологија, систематика и филогенија животиња; др Александар Остојић, ванредни 

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

област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Миланко Шеклер, 

виши научни сарадник, Ветеринарско специјалистички институт „Краљево“ у Краљеву; 

ужа научна област: Микробиологија и здравствена заштита птица, као и сагласности 

Института за биологију и екологију бр.04-200/12 од 08.04.2019. године, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

морфологија и функционална анатомија кичмењака (чулни органи, нервни 

систем, ендокрини органи) – I том“ аутора др Светлане Милошевић-Златановић, 

доцента проследи у даљу процедуру ради штампања. 

XII 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-200/9 од 

08.04.2019. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

XII-1. Даје се сагласност да се приступи изради документације неопходне за 

учешће на јавном конкурсу Министaрства просвете, науке и технолошког развоја за 

избор мастер академских студијских програма из области информационих технологија, 

програмирања, анализе података и организације, као и сагласност да се на конкурсу 

учествује са заједничким студијским програмом са још три факултета Универзитета у 

Крагујевцу: Факултетом инжењерских наука, Факултетом техничких наука и 

Економским факултетом.  

XIII 

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

се у понедељак 15.04.2019. и у уторак 16.04.2019. одржати свечаност поводом Дана Факултета и 

позвао све присутне да присуствују. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 18 минута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


