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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 450 

4. 7. 2018. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 04.07.2018. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 28  чланова већа и то: др Снежана Бранковић,  проф. др Зорица 

Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Милица Грбовић, др Иван Дамљановић, 

проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Милош Ивановић,  проф. др Љубинка Јоксовић, 

проф. др Драгица Кнежевић, мр Владимир Марковић, проф. др Светлана Марковић, доц. 

др Светлана Милошевић-Златановић, 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 Светислав Савовић,  проф. др Снежана Симић, проф. 

др Марија Станић, проф. др Бобан Стојановић,  проф. др Марина Топузовић, проф. др 

Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници је приступио и проф. др Владимир Ристић  тако 

да је укупан број чланова већа био 29. 

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

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

екологију, секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  и Далиборка Јовановић, 

економистa. 

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 

ванредни професор у Институту за хемију. 

3. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у 

Институту за биологију и екологију 

4. Разматрање  извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за хемију. 

5. Разматрање извештаја о избору научног сарадника у Институту за физику. 

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

дoкторских дисертација у Институту за биологију и екологију. 

7. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације  у Институту 

за хемију. 
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8. Разматрање извештаја рецензената рукописа у Институту за биологију и 

екологију. 

9. Допис Већа катедре Института за хемију. 

10. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

11. Разно. 

I 

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

мандатном периоду, одржане дана 20.06.2018. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-450/8  од 03.07.2018. 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 

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

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

Неорганска хемија у Институту за хемију, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Срећко Р. Трифуновић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија 

(председник Комисије); датум избора у звање: 27.05.2005. године; 

2. др Зоран Д. Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; датум избора 

у звање: 26.09.2013. године; 

3. др Тибор Ј. Сабо, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 

Београду; ужа научна област: Општа и неорганска хемија; датум избора у звање: 

07.11.2007. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

III 

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. 04-450/10 од 2. 7. 2018. године у саставу: др 

Дмитар Лакушић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду; 

ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине (председник 

Комисије); др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког 

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

систематика биљака; др Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине, 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 
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О д л у к у 

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

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

Милана Станковића, доцента, у звање доцент 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. 

IV 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета и 

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

450/7 од 03.07.2018. у саставу: др Светлана Марковић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија 

(председник Комисије), др Јасмина Димитрић-Марковић, редовни професор 

Факултета за Физичку хемију Универзитета у Београду; ужа научна област: Физичка 

хемија-спектрохемија, др Борис Фуртула, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија, као и 

сагласности Института за хемију Факултета, а по конкурсу расписаном дана  06.06.2018. 

године у листу “Послови”, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор мр Јелене Тошовић  асистента, у звање асистент 

за ужу научну област Физичка 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. 

V 

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

Природно-математичког факултета бр. 02-450/3 од 28.06.2018. године у саставу: др 

Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Радијациона физика (председник 

Комисије); др Гордана Пантелић, виши научни сарадник Института за нуклеарне 

науке „Винча“; научна област: Физика – заштита од зрачења; др Јелена Стајић, научни 

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

Физика, као и сагласности Института за физику Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Биљане Миленковић, научног 

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

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 
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VI 

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 

Татјана Митровић, редовни професор Природно-математички факултет Универзитета 

у Нишу; ужа научна област: Биотехнологија (председник Комисије), др Наташа 

Ђорђевић, ванредни професор Државног Универзитета у Новом Пазару, ужа научна 

област: Биологија, др Милош Матић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија, др Верица Јевтић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија и др Милена 

Милутиновић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу; научна област: Биологија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/51 од 02.07.2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Молекуларни механизми миграције ћелија карцинома колона у антитуморском 

деловању новосинтетисаних платина(IV) комплекса и природних биоактивних 

супстанци“ кандидата Драгане Шеклић 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. 

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 

Бранка Огњановић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Органска 

хемија (председник Комисије), др Марко Живановић, научни сарадник Природно-

математичког факултета  Универзитета у Крагујевцу; научна област: Биологија, др 

Биљана Шмит, виши научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија, др Јелена Ракобрадовић, научни 

сарадник Института за онкологију и радиологију Србије; научна област: Молекуларна 

биологија, ужа научна област: Молекуларна генетика, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/52 од 

02.07.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

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



5 

молекуларних механизама дејства неких органоселенских једињења на редокс 

статус ћелија канцера колона HCT-116 и дојке MDA-MB-231” кандидата Јелене 

Кошарић 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. 

VII 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-450/9 од 3. 7. 2018. године и члана 

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

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

“Примена природних минерала као сензора за електрохемијска одређивања 

различитих једињења у воденој и неводеној средини” и испуњености услова 

кандидата Јелене Степановић и предложеног ментора, за израду докторске дисертације 

под наведеним насловом, у следећем саставу: 

1. др Зорка Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка хемија (ментор 

рада); 

2. др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору, 

Универзитет у Београду, научна област: Хемија (председник Комисије); 

3. др Љубинка Јоксовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

VIII 

На основу Извештаја рецензената у Институту за биологију и екологију у 

саставу: др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког 

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

систематика биљака; др Борис Фуртула, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија, као и 

сагласности Института за биологију и екологију бр. 04-450/5 од 2. 7. 2018. 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 „Хемијске приче о 

биљкама“ аутора академикa др Иванa Гутманa, професорa емеритусa и др Горице 

Ђелић, доцента проследи у даљу процедуру ради штампања. 
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IX 

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

Срећко Трифуновић, проф. др Светлана Mарковић, доц.др Милан Станковић, проф. др 

Марија Станић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Бранислав Поповић, проф. др 

Љиљана Чомић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Владимир Ристић и проф. др 

Мирољуб Дугић. Дискусија се односила на разматрање Одлуке о држању наставе на 

модулима и изборним предметима и Одлуке о стимулацији. Поводом ове тачке није 

донета никаква oдлука већ се Наставно-научно веће сложило да ову тачку разматра на 

наредном Већу. 

X 

На основу Захтева проф. др Марије Станић, бр. 05-450/4 од 2. 7. 2018. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

X-1 Одобрава се др Марији Станић, редовном професору у Институту за 

математику и информатику Факултета, учешће на међународној конференцији The 

Mediterrannean International Conference of Pure & Applied Mathematics and Related 

Areas (MICOPAM 2018), која се одржава од 26. до 29. октобра 2018. године у Анталији, 

Турска. 

Сагласност је потребна за конкурисање за добијање финансијских средстава од 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

XI 

У оквиру ове тачке Декан Факултета је нагласио да ће наредно веће бити одржано 

29.08.2018. године. Такође је и нагласио да се убудуће неће материјал за Наставно-

научно веће неће примати понедељком непосредно пре 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 

 


