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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 440 

20. 6. 2018. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са XLXVIII седнице  Наставно-научног већа  Природно-математичког факултета 

у текућем мандатном периоду, одржане дана 20. 6. 2018. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 26  чланова већа и то: проф. др Зорица Бугарчић, мр Љиљана 

Вукићевић-Ђорђевић, Милица Грбовић, др Иван Дамљановић, доц. др Слађана 

Димитријевић,  проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Милош Ивановић,  проф. др 

Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић,  проф. др Милан Ковачевић, 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 Зорица Петровић, проф. др Мирослава 

Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Бранислав Ранковић,  проф. 

др Владимир Ристић, проф. др Снежана Симић, проф. др Марија Станић, проф. др 

Марина Топузовић и проф. др Срећко Трифуновић. 

Руководећи радници Факултета, као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: доц. др Милан Станковић, управник Института за биологију и 

екологију, проф. др Ненад Стевановић, управник Института за физику, 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 уз допуну од две тачке 

једногласно усвојили следећи  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Избор члана Савета Универзитета. 

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

за хемију. 

4. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање ванредни 

професор у Институту за физику. 

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

за математику и информатику и Институту за биологију и екологију. 

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

Институту за хемију. 

7. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за биологију 

и екологију. 

8. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за хемију. 

9. Одређивање чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за математику и информатику. 
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10. Покретање поступка  за избор сарадника у звање асистент са докторатом у 

Институту за физику. 

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

математику и информатику. 

12. Доношење одлуке о избору истраживача-приправника у Институту за хемију. 

13. Утврђивање предлога одлуке о прихватању извештаја о оцени и одбрани 

дoкторске дисертације у Институту за биологију и екологију. 

14. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану дoкторске дисертације у 

Институту за физику. 

15. 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. 

16. Разматрање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за математику и 

информатику. 

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

заснованости теме специјалистичког рада и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за биологију и екологију. 

18. Избор чланова Комисије за дисциплинску одговорност студената Факултета из 

реда студената Факултета. 

19. Предлози мањих измена студијских програма у Институту за математику  и 

информатику. 

20. Избор Главног уредника часописа Kragujevac Journal of Science. 

21. Доношење одлуке о одржавању класификационог испита на студијским 

програмима основних академских студија Факултета. 

22. Утврђивање предлога Статута Факултета. 

23. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

24. Разно. 

I 

Записник под бројем 400 са XLXVIII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 28. 2. 2018. године усвојен је са 25 гласова „ЗА“ и 1 

гласом „ПРОТИВ“. 

II 

У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др 

Љиљана Павловић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Зорица Петровић и проф. др 

Бранислав Поповић. Након ове дискусије, а на предлог проф. др Зорице Петровић и 

проф.др Срећка Трифуновића, предложена су два кандидата за избор члана Савета 

Универзитета и то: проф. др Светлана Марковић и проф. др Милош Ивановић. Како је 

било два кандидата приступило се тајном гласању и формирана је комисија у саставу: 

Милица Грбовић, др Иван Дамљановић и проф. др Љубинка Јоксовић.  Након 

спроведеног тајног гласања комисија је констатовала да је проф. др Светлана Марковић 

освојила 10 гласова „ЗА“, Милош Ивановић 12 гласова „ЗА“, а 4 листића су била 

неважећа. Обзиром да ниједан кандидат није освојио потребан број гласова од укупног 

броја чланова Наставно-научног већа, приступило се другом кругу тајног гласања где је 
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као кандидат био проф. др Милош Ивановић, као кандидат са већим бројем гласова. 

Након спроведеног тајног гласања, комисија је констатовала да је 20 гласова „ЗА“, 4 

гласа „ПРОТИВ“ и 2 неважећа листића. Након гласања, а на основу члана 55 став 3 и 

члана 56 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 156 тачка 9) и 18) Статута 

Факултета по допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-

01467/2018-06 од 19.06.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је донело следећу 

О д л у к у 

II-1. Бира се др Милош Ивановић, ванредни професор у Институту за математику 

и информатику Факултета, за члана Савета Универзитета у Крагујевцу као представник 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу. 

Ову одлуку доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије и Универзитету у Крагујевцу. 

III 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-440/24  од 19.06.2018. године, а на основу 

члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 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 ванредни професор, за ужу 

научну област Неорганска хемија у Институту за хемију Факултета. 

IV 

На основу захтева Института за физику бр.02-440/2  од 14.06.2018. године и члана 

142 став 3 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни 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-математичког факултета 

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

физика (председник Комисије); датум избора у звање: 29.12.2011; 

2. др Дејан Пантелић, научни саветник Института за физику, Београд; ужа научна 

област: Оптика; датум избора у звање: 19.11.2008; 

3. др Виолета Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

физика; датум избора у звању: 14.06.2017. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
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V 

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

члана 92 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу бр. 05-440/22  од 20.06.2018. године у саставу: др Љиљана 

Петровић, редовни професор, Економски факултет, Универзитет у Београду, ужа 

научна област: Статистика и математика (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 25.04.2018. 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 

Слађане Димитријевић, 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. 

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

Крагујевцу, члана 92 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-440/16  од 18.06.2018. године у саставу: др 

Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, Природно-математички 

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

(председник Комисије); др Снежана Станић, ванредни професор, Природно-

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

еволуција; др Марина Стаменковић-Радак, редовни професор, Биолошки факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Генетика и еволуција, као и сагласности 

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

28.03.2018. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

V-2. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

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

Дарка Грујичића, доцента, у звање доцент  за ужу научну област Генетика и 

еволуција 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. 

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

Крагујевцу, члана 92 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-440/15  од 18.06.2018. године у саставу др 

Ружица Игић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Новом Саду, ужа научна област: Ботаника; др Марина Топузовић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Морфологија, фитохемија и систематика биљака (председник Комисије); др Горица 



5 

Ђелић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака , као и сагласности 

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

18.04.2018. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

V-3. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

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

Снежане Бранковић, асистента, у звање доцент  за ужу научну област Морфологија, 

фитохемија и систематика биљака 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. 

VI 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-440/12  од 18.06.2018. године и 

члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент 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-математичког факултета у 

Универзитета у Нишу; ужа научна област: Органска хемија и биохемија 

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

2. др Марина Митровић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

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

04. 12. 2013. година; 

3. др Владимир Бешкоски, ванредни професор Хемијског факултета у 

Универзитета у Београду; ужа научна област: Биохемија; датум избора у звање:  

5. 7. 2017. година. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

VII 

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

математичког факултета у саставу: др Бранка Огњановић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: 

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија (председник комисије); др 

Зорица Саичић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“, Универзитет у Београду; ужа научна област: Физиологија; др Милош 

Матић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа 

научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија, као и 

сагласности Института за биологију и екологију, као и извештаја руководиоца техничко-
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информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/49 од 11.06.2018. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Милица Пауновић, истраживач-сарадник, бира се у звање асистент за 

ужу научну област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у 

Институту за биологију и екологију, Факултета, на три године.   

VIII 

На основу члана 84 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета и 

Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-

440/20 од 19.06.2018. године у саставу: др Срећко Трифуновић, редовни професор, 

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

Неорганска хемија; др Снежана Рајковић, ванредни професор, Природно-математички 

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

(председник Комисије); др Биљана Петровић, ванредни професор; Природно-

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

хемија; др Ненад Драшковић, редовни професор, Пољопривредни факултет, 

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Лешак; 

ужа научна област: Хемија; др Марија Живковић, доцент, Факултет медицинских 

наука, Универзитет у Крагујевцу; Органска хемија, као и сагласности Института за 

хемију Факултета, а по конкурсу расписаном дана  23.05.2018. године у листу 

„Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Анђеле Франицх, мастер хемичара, у 

звање асистент за ужу научну област Неорганска хемија у Институту за хемију, 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета. 

IX 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-440/9 од 

18.06.2018. године и члана 97 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Математичка анализа са 

применама  у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Александар Настић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Математика (председник Комисије); 
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2. др Слађана Димитријевић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; 

3. др Татјана Томовић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама. 

X 

По захтеву Института за физику бр. 02-400/3 од 31.05.2018. године, а на основу 

члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за 

ужу научну област Физика кондензоване материје у Институту за физику Факултета. 

XI 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 05-440/21 од 20.06.2018. године у саставу: др 

Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање (председник Комисије), 

др Ана Капларевић-Малишић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област:  Програмирање, др Милан Тасић, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу; ужа 

научна област: Рачунарство и информатика, као и сагласности Института за математику 

и информатику Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Марине Свичевић 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. 

XII 

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

математичког факултета у саставу: др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у пензији, Дописни члан Српске 

академије наука и уметности; ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

комисије); др Биљана Ђ. Глишић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; др Марија 

Живковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Органска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр. 25/48 од 11.06.2018. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

XII-1. Соња Велимировић, мастер хемичар, бира се у звање  истраживач-

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

XIII 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне 

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

Тијана Цветић Антић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област Физиологија и молекуларна биологија биљака; др Биљана 

Бојовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Физиологија биљака (председник Комисије); др Милан Станковић, 

доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област: Морфологија, систематика и филогенија биљака, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и Продекана за наставу Факултета бр. 25/47 од 

07.06.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Интраспецијска варијабилност примарног и секундарног метаболизма 

нутритивно депривираних клијанаца врсте Ocimum basilicum L. (Lamiaceae)“ 

кандидата Драгане Јаковљевић 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. 

XIV 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 02-440/3 од 

14.06.2018. године у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона 

физика (председник Комисије); др Оливера Цирај-Бјелац, редовни професор 

Електротехничког факултета Универзитета у Београду и научни саветник Института за 

нуклеарне науке „Винча“, Београд, ужа научна област: Нуклеарна техника; др Петар 

Беличев, научни саветник Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд, ужа научна 

област: Акцелераторска физика, као и сагласности Института за физику, Наставно-

научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Примена MCNP5/Х софтвера и воксел фантома за 

рачунање дозе јонизујућих зрачења у органима човечјег тела“, кандидата Зорана 

Јовановића. 



9 

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. 

XV 

На основу члана 48 стaв 5, 6 и 7 и 156 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 Бранка 

Огњановић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 

биологија (предложени ментор); др Владица Симић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); др Зорица Саичић, 

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

Универзитет у Београду, ужа научна област: Физиологија; др Павле Машковић, 

ванредни професор, Агрономски факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, ужа 

научна област: Хемија и др Јелена Гаврић, научни сарадник, Институт за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду, ужа научна област: 

Физиологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана 

за наставу Факултета бр. 25/50 од 18.06.2018. године, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XV-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: „Ефекти екстраката биљне 

врсте Viscum album L. на токсичност инсектицида хлорпирифоса и имидаклоприда 

код различитих експерименталних модел система“ и испуњености услова кандидата 

Марије Милошевић 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 

Бранка Огњановић. 
 

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. 
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XVI 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-440/1 од 

13.06.2018. године у саставу: др Мирјана Ивановић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Новом Саду, ужа научна област: Рачунарске 

науке и информатика (председник Комисије); др Ненад Стефановић, ванредни 

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

област: Информациони системи; др Снежана Марковић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија 

животиња и човека и молекуларна биологија; др Татјана Стојановић, доцент, 

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

Вештачка интелигенција; др Владимир Цвјетковић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Информатика у физици 

(предложени ментор), као и сагласности Института за математику и информатику 

Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Биоинформатичка платформа за извршавање Federated SPARQL упита над 

онтолошким базама података и детектовање сличних података утврђивањем 

њихове семантичке повезаности“ за израду докторске дисертације кандидату  Марији 

Ђокић-Петровић. 

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

Владимир Цвјетковић . 

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. 

XVII 

На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију у 

саставу: др Горица Ђелић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака 

(предложени ментор); др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, 
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фитохемија и систематике биљака (председник Комисије); др Предраг Васић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици, ужа научна област: Ботаника, 

Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  

О д л у к у  

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

факултета за оцену подобности теме за израду специјалистичког рада под насловом " 

Анализа флоре лековитих биљака Ђавоље Вароши ", и кандидата Горана Симовића. 

XVIII 

На основу дописа председника Студентског парламента бр. 01-440/23 од 

20.06.2018. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-1. Бирају се за чланове Првостепене комисије за дисциплинску 

одговорност студената Факултета из реда студената:  

1. Јована Радосављевић, студент прве године на Институту за хемију – члан  и 

2. Марија Поповић, студент друге године на Институту за физику – заменик члана. 

Утврђује се, у складу са Одлуком Наставно-научног већа Факултета број 80/XV-

1 од 01.02.2017. године и ставом 1 ове одлуке, да Првостепена комисија за дисциплинску 

одговорност студената Природно-математичког факултета у Крагујевцу почев од текуће 

седнице Наставно-научног већа је у следећем саставу: 

1. доц. др Олгица Стефановић, председник комисије, 

2. доц. др Татјана Стојановић, заменик председника, 

3. доц. др Владимир Михаиловић, члан, 

4. проф. др Мирољуб Дугић, заменик члана, 

5. Јована Радосављевић, студент прве године на Институту за хемију – члан  и 

6. Марија Поповић, студент друге године на Институту за физику – заменик члана. 

XIX 

На основу дописа Института за математику и информатику бр. 05-440/7 од 

18.06.2018. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следеће 

О д л у к е 

XIX-1. Доносе се мале измене  на студијском програму основних академских 

студија Математике у Институту за математику и информатику. 

Саставни део ове одлуке су измене  из става 1 ове одлуке и налази се у прилогу. 

 

XIX-2. Доносе се мале измене  на студијском програму мастер академских 

студија Математике у Институту за математику и информатику. 
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Саставни део ове одлуке су измене  из става 1 ове одлуке и налази се у прилогу. 

 

XIX-3. Доносе се мале измене  на студијском програму основних академских 

студија Информатике у Институту за математику и информатику.  

Саставни део ове одлуке су измене  из става 1 ове одлуке и налази се у прилогу. 

 

XIX-4. Доносе се мале измене  на студијском програму мастер академских 

студија Информатике у Институту за математику и информатику.  

Саставни део ове одлуке су измене  из става 1 ове одлуке и налази се у прилогу. 

XX 

На основу дописа проф. др Ивана Гутмана бр. 03-440/19 од 19.06.2018. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XX-1. Одређује се др Снежана Пешић, ванредни професор у Институту за 

биологију и екологију Факултета, за Главног уредника часописа Kragujevac Journal of 

Science. 

XXI 

На основу предлога Колегијума Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XXI-1. Одређује се да ће убудуће пријемни испити за упис у I годину на 

студијским програмима основних академских студија Факултета бити класификациони, 

а не квалификациони, односно да не постоји доњи лимит за упис на буџетска места. 

XXII 

На основу нацрта Статута сачињеног од стране Декана Факултета, а разматраног 

на Институтима и Колегијуму факултета Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

XXII-1. Утврђује се предлог Статута Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу. 

Саставни део ове одлуке је предлог из става 1 ове одлуке и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета. 

XXIII 

На основу прелога проф. др Марије Станић, бр. 05-440/4 од 14.06.2018. године, 

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

XXIII-1. Одређује се да нови члан редакције (Editorial board) часописа Kragujevac 

Journal of Mathematics буде dr Claudio Cuevas, професор на Department of Mathematics, 

Federal University of Pernambuco, Recife, Brasil. 

На основу захтева Института за хемију бр.03-440/13 од 18.06.2018. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XXIII-2. Предлаже се Наставно-научном већу Прирoдно-математичког 

факултета за чланове Организационог одбора научног скупа MAGIC 2018 (3rd workshop 

on MAGnetically Induced Currents in molecules) и то: 

 

Председник:  

др Славко Раденковић, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевацу, Крагујевац, Србија 

 

Чланови:  

1. др Јелена Ђурђевић Николић, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевацу, Крагујевац, Србија 

2. др Борис Фуртула, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевацу, 

Крагујевац, Србија 

 

На основу захтева Института за хемију бр.03-440/14 од 18.06.2018. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XXIII-3. Предлаже се Наставно-научном већу Прирoдно-математичког 

факултета за чланове Научног одбора научног скупа MAGIC 2018 (3rd workshop on 

MAGnetically Induced Currents in molecules) и то: 

Координатор:  

1. др Славко Раденковић, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевацу, Крагујевац, Србија 
 

Чланови:  

1. Dr. Dage Sundholm, Faculty of Scince, University of Helsinki, Helsinki, Finland 

2. Dr. Raphael Berger, Faculty of Natural Science, University of Salzburg, Salzburg, 

Austria 

3. Dr. Heike Fliegl, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo, 

Oslo, Norway  

4. др Јелена Ђурђевић Николић, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевацу, Крагујевац, Србија 

5. др Борис Фуртула, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевацу, 

Крагујевац, Србија 



14 

На основу захтева проф. др Марине Топузовић и проф. др Бориса Фуртуле бр. 04-

440/18 од 19.06.2018. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XXIII-4. Одобрава се  продужење рока за достављање рецензије рукописа 

„Хемијске приче о биљкама“, аутора академика др Ивана Гутмана, професора емеритуса 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и др Горице Ђелић, 

доцента Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу до следеће 

седнице ННВ-а, која ће се одржати 04.07.2018. године. 

XXIV 

У оквиру тачке разно Продекан за наставу дао је информације члановима 

Наставно-научног већа о броју пријављених кандидата за упис у I годину основних 

академских студија у школској 2018/2019 години до почетка текуће седнице Наставно-

научног већа. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова и 10 минута. 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 

 


