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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 23.03.2016. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

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

мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић,  проф. др Милош Ђуран, доц. 

др Слађана Димитријевић, проф. др Иван Живић, др Марија Живковић, доц. др Љубинка 

Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, 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 Поповић, 

проф.  др Бранислав Ранковић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Бобан Стојановић, 

Ненад Стојановић, проф. др Марија Станић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко 

Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници су приступили: проф. др Предраг Ђурђевић и 

проф. др Владимир Ристић, тако да је укупни број чланова већа био 30. 

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 
 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Избор чланова Савета Факултета – представника ННВ-а у новом мандатном 

периоду. 

3. Утврђивање предлога кандидата за члана Управног одбора Фондације за 

решавање стамбених потреба наставног, научно-истраживачког и уметничког 

кадра Универзитета у Крагујевцу. 

4. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за математику и информатику.   

5. Утврђивање предлога комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за физику.   

6. Покретање поступака за избор наставника у звање доцент у Институту за 

биологију и екологију и Институту за математику и информатику.  

7. Доношење одлуке о избору сарадника у звaње асистент у Институту за 

математику и информатику.   



8. Утврђивање предлога одлуке за избор научног сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 

9. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за физику. 

10. Доношење одлуке о избору истраживача сарадника у Институту за хемију и 

Институту за биологију и екологију.   

11. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача сарадника у Институту за 

хемију.  

12. Покретање поступка за избор истраживача сарадника у Институту за биологију и 

екологију.  

13. Доношење одлуке о избору истраживача приправника у Институ за хемију. 

14. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача приправника у Институту 

за биологију и екологију.  

15. Покретање поступка за избор истраживача-приправника у Институту за хемију. 

16. Одобравање одбране докторске дисертације у Институту за математику и 

информатику.   

17. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја комисије за преглед, оцену и 

добрану докторске дисертације у Институту за хемију.  

18. Одређивање комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за биологију и екологију.  

19.  Разматрање извештаја комисија о научној заснованости тема и испуњености 

услова кандидата за одбрану докторских дисертација у Институту за хемију, 

Институту за биологију и екологију. 

20. Разматрање извештаја комисије о научној заснованости теме и испуњености 

услова кандидата за израду магистарске тезе у Институту за хемију. 

21. Разматрање захтева за продужење рока за одбрану докторске дисертације. 

22. Утврђивање предлога чланова комисија за пријемне испите за школску 2016/17. 

годину. 

23. Одређивање чланова Организационог одбора  за организацију фестивала Tрагом 

Теслиних открића. 

24. Захтеви упућени ННВ-у. 

25. Разно. 

 

 

I 

 

Записник  под  бројем 280 са IX седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 09.03.2016. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

Поводом избора чланова Савета Факултета као представника Наставно- научног 

већа Факултета у наредном мандатном периоду оформљена је изборна комисија за 

спровођење тајног гласања у саставу: проф. др Драгослав Никезић, проф. др Љиљана 

Чомић и др Марија Живковић.  

 



На основу иницијативе Декана Факултета, проф. др Срећка Трифуновића, 

предложена су два кандидата за чланове Савета Факултета и то: проф. др Бобан 

Стојановић  и др Владимир Марковић, асистент. После спровођења тајног гласања из 

извештаја кога је поднела изборна комисија утврђено је да је од укупног боја присутних 

чланова Наставно-научног већа, тј. 30 чланова, за проф. др Бобана Стојановића било је 29 

гласова „ЗА“ И 1 глас „ПРОТИВ“ док је за др Владимира Марковића било свих 30 гласова 

„ЗА“.  На основу тога Наставно-научно веће је донело следећу  

 

Од л у к у 

 

II-1. Бирају се за чланове Савета Факултета у наредном мандатном периоду као 

представници Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

следећи чланови Наставно-научног већа:  

1. Др Бобан Стојановић, ванредни професор у Институту за математику и 

информатику и  

2. Др Владимир Марковић, асистент у Институту за физику. 

 

Ову одлуку доставити Савету Факултета. 

 

 

     III 

 На основу Одлуке Савета Универзитета у Крагујевцу бр. II-01-175/26 од 08.03.2016. 

године, а по предлогу Декана Факултета, Наставно-научно веће је једногласно донело 

следећу 

 

               О д л у к у 

 

 III-1.  Предлаже се за члана Управног одбора Фондације за решавање стамбених 

потреба наставног, научно-истраживачког и уметничког кадра Универзитета у Крагујевцу, 

као представник Природно-математичког факултета у Крагујевцу, др Милош Ђуран, 

редовни професор у Институту за хемију Факултета. 

 

 

IV 

 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

бр. 05-310/1  од 10.03.2016. године у саставу: др Љиљана Павловић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Математичка анализа са применама; др Зоран Радосављевић, редовни професор Државног 

универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Математика; др Марија Рашајски, 

ванредни професор Електротехничког факултета  Универзитета у Београду, ужа научна 

област Примењена математика, као и сагласности Института за математику и 

информатику, а по конкурсу расписаном дана 13.01.2016. године у листу „Послови“, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 



О д л у к у 

 

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

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

Мирка Леповића, ванредног професора, у звање ванредни професор за ужу научну 

област  Дискретна математика  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. 

 

V 

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

Природно -математичког факултета у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Радијациона физика; др Оливера Цирај Бјелац, ванредни професор Електротехничког 

факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Нуклеарна техника; др Владимир 

Удовичић, виши научни сарадник Института за физику у Београду, ужа научна област 

Радијациона физика,  као и сагласности Института за физику, као и дописа Универзитета 

бр.IV-01-69/5 од 23.03.2016. 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 

 

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

Ненад Стевановић, доцент, изабере у звање доцент за ужу научну област Радијациона 

физика у Институту за физику на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном  Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

VI 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-310/11 од 18.03.2016. године, а 

на основу члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

 

О д л у к е 

 

VI-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 

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у Институту за биологију и 

екологију Факултета. 

VI-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

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

животиња и човека и молекуларна биологија у Институту за биологију и екологију 

Факултета, у следећем саставу: 



 

1. др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња 

(председник комисије); 

2. др Бранка Огњановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

молекуларна биологија; 

3. др Михајло Спасић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 

Београду и научни саветник Института „Синиша Станковић“ у Београду, ужа 

научна област: Биохемија; 

4. др Светлана Ивановић-Матић, научни саветник Института „Синиша Станковић“ у 

Београду, научна област: Молекуларна биологија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-310/20 од 21.03.2016. 

године, а на основу члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 

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

 

О д л у к е 

 

VI-3. Предлаже се Декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  

о објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област 

Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета. 

VI-4. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

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

Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета, у следећем 

саставу: 

 

1. др Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета у Београду, 

ужа научна област: Математика и рачунарство; 

2. др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање (председник 

комисије); 

3. др Милош Ивановић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске комуникације. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

 

 



На захтев Института за математику и информатику бр. 05-310/21 од 21.03.2016. 

године, а на основу члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 

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

 

О д л у к е 

 

VI-5. Предлаже се Декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  

о објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област 

Вештачка интелигенција у Институту за математику и информатику Факултета. 

VI-6. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

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

интелигенција у Институту за математику и информатику Факултета, у следећем саставу: 

 

1. др Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета у Београду, 

ужа научна област: Математика и рачунарство; 

2. др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање (председник 

комисије); 

3. др Милош Ивановић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске комуникације. 

 

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 Раде Живаљевић, научни саветник Математичког 

института САНУ у Београду, ужа научна област Топологија; др Синиша Врећица, редовни 

професор Математичког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 

Топологија; др Радосав Ђорђевић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Алгебра и логика, као и извештаја 

руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад  бр. 

25/19 од 21.03.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

 

VII-1.  Маринко Тимотијевић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну 

област Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику 

Факултета, на три године.   

 

VIII 

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

математичког факултета у саставу: др Владимир Јуришић, редовни професор Факултета 



медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Патолошка 

физиологија, научни саветник, научна област Онкологија; др Бранка Огњановић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; др Наташа  Тошић, 

научни  сарадник Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 

Универзитета у Београду, ужа научна област Молекуларна биологија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу, бр. 25/18 од 

21.03.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VIII-1.  Утврђује  се предлог одлуке да се  др Јасмина Обрадовић 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 захтев Института за физику бр. 02-310/2 од 16.03.2016. године, а на основу 

члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

 

IX-1. Покреће се поступак за избор др Јелене Стајић у научно звање научни 

сарадник у Институту за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за 

научну област Физика. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Јелене Стајић у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика; 

2. др Владимир Удовичић, виши научни сарадник Института за физику Универзитета 

у Београду, научна област: Радијациона физика; 

3. др Ненад Стевановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика. 

 

X 

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

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; 
др Зоран Марковић, редовни професор Државног универзитета у новом Пазару, научна 

област Органска хемија; др Милан Јоксовић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија, као и 



извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу  бр. 25/16 

од 21.03.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

X-1. Јелена Ђоровић, дипломирани хемичар за истраживање и развој бира се у 

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

на   три године. 

 

 

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

математичког факултета у саставу: др Владица Симић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине; др Снежана Симић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Момир Пауновић, виши научни 

сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, научна 

област Биологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр. 25/20 од 21.03.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

X-2. Александра Милошковић, истраживач сарадник, бира се у звање  

истраживач-сарадник за научну област Биологија, у Институту за биологију и екологију 

Факултета на три године. 

 

 

 

 

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

математичког факултета у саставу: др Владица Симић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине; др Снежана Симић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Момир Пауновић, виши научни 

сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, научна 

област Биологија, ужа научна област Хидробиологија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу, бр. 25/15 од 21.03.2016. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

X-3. Симона Ђуретановић, истраживач сарадник, бира се у звање  истраживач-

сарадник за научну област Биологија, у Институту за биологију и екологију Факултета, 

на три године. 



 

 

XI 

 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 

Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-310/7 од 17.03.2016. године у саставу:  др Зоран 

Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Срећко Трифуновић, редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Неорганска хемија; др Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Фармацеутска хемија, као и 

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

следећу 

О д л у к у 

 

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

Крагујевцу са предлогом за избор Марије С. Јеремић, дипломираног хемичара, 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. 

 

 

XII 

 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-310/12  од 18.03.2016. године, 

а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета  једногласно 

је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-1. Покреће се поступак за избор Данијеле Цветковић, истраживачА- 

сарадника у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Данијеле Цветковић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета 

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

и молекуларна биологија; 

2. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и 

еволуција; 

3. др Ивана Гађански, доцент Факултета информационих технологија 

Универзитета Метрополитен, ужа научна област: Ткивни инжењеринг. 

 



 

XIII 

 

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

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; 

др Тања Солдатовић, ванредни професор Државног универзитета у Новом Пазару, научна 

област Хемија; др Вера Дивац, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу  бр. 25/21 од 21.03.2016. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIII-1. Јелена  Петронијевић, мастер хемичар, бира се у звање  истраживач-

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

 

 

 

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

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

др Тања Солдатовић, ванредни професор Државног универзитета у Новом Пазару, научна 

област: Хемија; др Марина Рвовић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу и научни рад бр. 25/17 од 21.03.2016. 

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIII-2. Ненад Јоксимовић, мастер хемичар, бира се у звање  истраживач-

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

 

 

 

XIV 

 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 

Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-280/16 од 07.03.2016. године у саставу: др 

Снежана Д. Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; 

др Милена Милутиновић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија; др Милица Пешић, виши научни 

сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзиитета у 

Београду, ужа научна област Молекуларна неуробиологија и Молекуларна онкологија,  



као и сагласности Института за биологију и екологију Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Данијеле Д. Никодијевић,  мастер биолога, у звање 

истраживач-приправник за научну област Биологија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 

30 дана. 

 

          XV 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-310/5 од 17.03.2016. године, а на основу члана 

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

 

О д л у к у 

 

XV-1. Покреће се поступак за избор Марије Ракић у истраживачко звање 

истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, за научну област Хемија. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Марије Ракић у звање из 

става 1 ове одлуке у следећем саставу:   

 

1. др Борис Фуртула, ванредни професор Природно – математичког факултета 

Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија (председник 

комисије);  

2. др Иван Гутман, професор емеритус Природно – математичког факултета 

Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија;   

3. др Светлана Марковић, редовни професор Природно – математичког факултета 

Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија;  

4. др Биљана Арсић, научни сарадник Природно – математичког факултета 

Универзитета у  Нишу, ужа научна област: Хемија. 

 

 

    XVI 

 

На основу одлуке  Већа Универзитета у Крагујевцу бр. IV-01-108/14 од 09. 03.2016. 

године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

 

 

 

 



О д л у к у 

 

XVI-1. Одобрава се одбрана докторске дисертације под насловом „Развој и 

анализа метода паралелизације вишескалних модела мишића“кандидата мр Ане 

Капларевић-Малишић. 
Истовремено се овлашћује Декан Факултета проф. др Срећко Трифуновић, да 

накнадно одреди тачан термин и место одбране докторске дисертације из става 1 ове 

одлуке 

 

XVII 

 

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

стручнекомисије Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у 

саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу (ментор), ужа научна област Неорганска и аналитичка хемија; 

др Дивна Ђокић, научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду, 

научна област Хемија; др Драган Манојловић, редовни професор Хемијског факултета 

Универзитета у Београду, научна област Аналитичка хемија; др Љубинка Јоксовић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Аналитичка хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу Факултета бр. 25/14 од 18.03.2016. године, Наставно- научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

факултета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом : „Биоспецијација  

итријум(III)-јона и његових радиофармацеутика“  кандидата  мр Ђорђа Петровића и 

констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих 

примедби. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 48 

став 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

 

XVIII 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 

Института за биологију и екологију бр. 04-310/9 и  04-310/10 од 18.03.2016. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XVIII-1. Oдређује се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом: „In vitro контрола патогених бактерија пореклом из хуманог материјала 



деловањем етарских уља и екстраката одабраних биљних врста“ кандидата Немање 

Станковића у следећем саставу: 

 

1. др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија (председник 

комисије); 

2. др Бранислава Коцић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета 

у Нишу, ужа научна област: Микробиологија; 

3. др Бојан Златковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Ботаника; 

4. др Весна Станков-Јовановић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Аналитичка хемија. 

 

XIX 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-310/14  од 

21.03.2016. године у саставу: др Зоран Ратковић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Зорица 

Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Снежана Ђорђевић, доцент 

Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду, научна област 

Медицинска хемија; др Мирјана Попсавин, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Органска хемија, као и 

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

следећу 

О д л у к у 
 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Ванилин као 

прекурсор у синтези неких биолошки активних једињења“ за израду докторске 

дисертације кандидату Јовани Мушкињи. 

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

Ратковић, доцент 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. 

 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.04-310/8 од 18.03.2016. 

године у саставу: др Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког 

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

заштита животне средине; др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Алгологија, 

микологија и лихенологија; 



др Јелена Кризманић, доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна 

област Алгологија и микологија; др Момир Пауновић, научни саветник Института за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“  Универзитета у Београду, научна област: 

Биологија, ужа научна област Хидробиологија, као и сагласности Института за биологију 

и екологију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Бентосне 

силикатне алге (Bacillariophyta) у процени еколошког статуса река Велике Мораве и 

Саве“ за израду докторске дисертације кандидату Божици Васиљевић  

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

Симић, ванредни 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. 

 

 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-310/13 од 18.03.2016. 

године у саставу: др Јелка Црнобрња Исаиловић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Зоологија; др 

Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине; др Снежана Пешић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета 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 

 

О д л у к у 
 

XIX-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом: „Популациона 

екологија мочварног мравника [Phangaris teleius, (Bergstrsser, 1779)] у Србији“   за 

израду докторске дисертације кандидату Милошу Поповићу. 

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

Црнобрња Исаиловић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу. 

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. 

 

 

 



XX 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-310/15 од 

21.03.2016. године у саставу: др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; 

др Слободан Новокмет, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Фармацеутска биотехнологија; др Снежана Ђорђевић, 

доцент Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду, ужа научна 

област Медицинска хемија; др Вера Дивац, научни сарадник Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија, као и сагласности Института 

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

 

О д л у к у 

 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Селективне 

оксидације бензилних алкохола до карбонилних једињења са  Cu(III) комплексом“ за 

израду магистарске тезе кандидату Владану Костићу, дипломираном хемичару.  

Одређује се за ментора магистарске тезе из става 1 ове одлуке проф. др. Зорица 

Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу. 

 

XXI 
 

На основу захтева Емине Мркалић и сагласности Института за хемију бр. 03-310/6 

од 17.03.2016.године, а  у  складу са чланом 49 Статута Универзитета и чланом 50 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета је  једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XXI -1. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под 

насловом „Синтеза и антитуморна активноист комплекса паладијума(II) са дериватима 

диамида оксалне и малонске киселине“, кандидату  Емини Мркалић и то у трајању од 

годину дана, због великог кашњења у испоруци хемикалија неопходних за испитивање 

биолошке активности испитиваних система, као  кључног дела докторске дисертације, 

које су требоване током 2013. године, а испоручене 2015. године.  

XXII 

 

На основу достављених писаних предлога  Института за биологију и екологију 

бр.04-200/8 од 19.03.2016. године, Института за физику бр. 02-310/3 од 16.03.2016. године,  

Института за хемију бр. 03-310/4 од 17.03.2016. године и Института за математику и 

информатику  бр. 05-310/17 и  05-310/18 од 21.03.2015. године, а у вези са избором 

чланова комисије за спровођење конкурса за упис студената у прву годину основних 

академских студија у школској 2016/2017. години, Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следећу 



О д л у к у 
 

XXII-1. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу комисија за спровођење 

конкурса за упис студената у прву годину oсновних академских студија за школску 

2016/2017. годину на Природно-математичком факултету у Крагујевцу и то у следећем 

саставу: 

 

1) Комисија за упис на основне академске студије биологије и основне академске 

студије екологије у Институту за биологију и екологију: 
 

1. др Љиљана Чомић, редовни професор, председник комисије 

2. др Светлана Милошевић-Златановић, доцент, члан; 

3. др Снежана Марковић, доцент, члан 

 

2) Комисија за упис на основне академске студије физике у Институту за физику: 
 

1. др Драгана Крстић, доцент, председник комисије; 

2. др Ненад Стевановић, доцент, члан; 

3. др Саша Симић, доцент, члан. 

 

3) Комисија за упис на основне академске студије хемије у Институту за хемију: 
 

1. др Предраг Ђурђевић, редовни професор, председник комисије; 

2. др Милан Младеновић, доцент, члан; 

3. др Љубинка Јоксовић, доцент, члан. 

 

4) Комисија за упис на основне академске студије математике и основне 

академске студије информатике у Институту за математику и информатику: 
 

1. др Радослав Ђорђевић, ванредни професор, председник 

2. др Слађана Димитријевић, доцент, члан; 

3. Ненад Стојановић, асистент, члан.  

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

 

На основу достављених писаних предлога  Института за биологију и екологију 

бр.04-200/8 од 19.03.2016. године, Института за физику бр. 02-310/3 од 16.03.2016. године,  

Института за хемију бр. 03-310/4 од 17.03.2016. године  и Института за математику и 

информатику бр.  05-310/19 од  21.03.2016.године,  а у вези са избором чланова комисије 

за спровођење конкурса за упис студената у прву годину мастери докторских академских 

студија у школској 2016/2017. години, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 

донело следећу 
 

 

 



О д л у к у 
 

XXII-2. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу да формира комисије за 

спровођење конкурса за упис студената у прву годину мастер и докторских академских 

студија за школску 2016/2017. годину на Природно-математичком факултету у Крагујевцу  

у следећем саставу: 

 

1) Комисија за упис на мастер академске студије биологије, мастер академске 

студије екологије и  мастер академске студије биологије- молекуларна 

биологија у Институту за биологију и екологију: 
 

1. др Бранислав Ранковић, редовни професор, председник комисије; 

2. др Владица Симић, редовни професор, члан; 

3. др Милан Станковић, доцент, члан. 

 

2) Комисија за упис на докторске академске студије биологије у Институиту за  

    биологију и екологију 
 

1. др Бранислав Ранковић,, редовни професор, председник комисије; 

2. др Љиљана Чомић редовни професор, члан; 

3. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, члан;  

4. др Владица Симић, редовни професор, члан. 

 

3) Комисија за упис на мастер и докторске академске студије физике у  

    Институту за физику: 
 

1. др Драгана Крстић, доцент, председник комисије; 

2. др Ненад Стевановић, доцент, члан; 

3. др Саша Симић, доцент, члан. 

 

4) Комисија за упис на мастер академске студије хемије у Институту за хемију: 

 

1. др Миорад Васојевић, доцент, председник комисије; 

2. др Славко Раденковић, 

3. др Зоран Симић, асистент, члан. 

 

5) Комисија за упис на докторске академске студије хемије у Институту за  

хемију: 

 

1. др Снежана Рајковић, ванредни професор,  председник комисије; 

2. др Верица Јевтић, доцент, члан 

3. др Борис Фуртула, ванредни професор. 

 

5) Комисија за упис на мастер и докторске академске студије математике у  

    Институту за математику и информатику: 
 

1. др Бранислав Поповић, ванредни професор, председник комисије;  



2. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, члан; 

3. др Марија Станић, ванредни професор, члан; 

4. др Емилија Нешовић, доцент, члан. 

 

7) Комисија за упис на мастер академске студије информатике и докторске  

               академске студије рачунарских наука у Институту за математику и  

               информатику: 
 

1. др Бобан Стојановић, ванредни професор, председник комисије; 

2. др Милош Ивановић, доцент, члан; 

3. др Ненад Стефановић, доцент, члан. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

XXIII 
 

На основу захтева Декана Факултета  бр. 01-310/26 од 22.03.2016. године, а на 

основу члана  156 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XXIII-. Бира се Организациони одбор за организацију фестивала Tрагом 

Теслиних открића,  који ће се поводом 160. година од рођења Николе Тесле, одржати 18. 

маја 2016. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу и 11. 

Jуна 2016. године на Ђачком тргу у Крагујевцу у следећем саставу: 

 

Организациони одбор 

Др Небојша Арсенијевић, ректор Универзитета у Крагујевцу 

Радомир Николић, градоначелник Града Крагујевца 

Др Драган Бошковић, проректор Универзитета у Крагујевцу 

Др Јерослав Живанић, проректор Универзитета у Крагујевцу 

Др Милован Матовић, проректор Универзитета у Крагујевцу 

Др Предраг Веселиновић, проректор Универзитета у Крагујевцу 

Борис Ковачевић, члан Градског већа за ванпривредне делатности 

Др Срећко Трифуновић, ред. проф., ПМФ 

Др Ненад Стевановић, доцент, ПМФ 

Др Владимир Марковић, асистент, ПМФ 

Зоран Александровић, технички сарадник, ПМФ 

Др Драган Милосављевић, ред. проф.,ФИН 

Др Стеван Веиновић, ред. проф., ФИН 

Др Љуба Бркић, ФИЛУМ 

Др Лазар Димитријевић, ФИЛУМ 

Данило Мојсић, Институт за заштиту здравља,  

Милован Љубовић, КУД Никола Тесла 



Саша Пилиповић, глумац и члан КУД Никола Тесла 

Јелена Кмезић, КУД Никола Тесла 

Јелена Крстић, СКЦ 

Бојан Павловић, начелник одељења за протокол 

Представници Техничког факултета у Чачку 

Др Златан Шошкић, ван. проф. Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву. 

 

 

XXIV 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-310/22 од 

21.03.2016. године, а на основу члана  156 Статута Факултета, Наставно- научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XXIV-1. Даје се сагласност  се  др Слађани Димитријевић, доценту у Институту 

за математику и информатику за учешће са излагањем рада под називом: „Statistical 

causality with finite horizon of the past“ на научном скупу Седми Европски конгрес 

математичара, (7th  European Congress of Mathematics, Berlin), који ће бити одржан у 

Берлину од 18. јула 2016. до 22. јула 2016. године.  

Сагласности се даје као један од неопходних докумената за пријављивање на 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

суфинансирање истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног 

скупа у иностранству истраживача у 2016. години. 

 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-310/23 од 

21.03.2016. године, а на основу члана  156 Статута Факултета, Наставно- научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XXIV-2. Даје се сагласност  се  др Бојани Боривићанин, доценту у Институту за 

математику и информатику за учешће са излагањем рада под називом: „On Extremal 

Vertex-Degree-Based Topological Indices of Trees with Given Parameters“  на научном скупу 

Седми Европски конгрес математичара, (7th  European Congress of Mathematics, Berlin), 

који ће бити одржан у Берлину од 18. јула 2016. до 22. јула 2016. године.  

Сагласности се даје као један од неопходних докумената за пријављивање на 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

суфинансирање истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног 

скупа у иностранству истраживача у 2016. години. 

 

 

 

 



 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-310/24 од 

21.03.2016. године, а на основу члана  156 Статута Факултета, Наставно- научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XXIV-3. Даје се сагласност  се  др Марији Станић, ванредном професору у 

Институту за математику и информатику за учешће са излагањем рада под називом: 

„Multiple orthogonal trigonometric polynomials of semi-integer degree and the corresponding 

quadrature rules“ на научном скупу Седми Европски конгрес математичара, (7th  

European Congress of Mathematics, Berlin), који ће бити одржан у Берлину од 18. јула 2016. 

до 22. јула 2016. године.  

Сагласности се даје као један од неопходних докумената за пријављивање на 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

суфинансирање истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног 

скупа у иностранству истраживача у 2016. години. 

 

 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-310/24 од 

21.03.2016. године, а на основу члана  156 Статута Факултета, Наставно- научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XXIV-4. Даје се сагласност  се  др Татјани Томовић, доценту у  Институту за 

математику и информатику за учешће са излагањем рада под називом: „Quadrature rules 

with multiple nodes and the maximal trigonometric degree of exactness“ на научном скупу 

Седми Европски конгрес математичара, (7th  European Congress of Mathematics, Berlin), 

који ће бити одржан у Берлину од 18. јула 2016. до 22. јула 2016. године.  

Сагласности се даје као један од неопходних докумената за пријављивање на 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

суфинансирање истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног 

скупа у иностранству истраживача у 2016. години. 

 

 

На основу захтева Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву 

Универзитета у Крагујевцу бр. 01-310/27 од 22.03.2016. године, а на основу члана  156 

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

 

О д л у к у 

 

XXIV-5. Даје се сагласност   др Емилији Нешовић, доценту у Институту за 

математику и информатику Факултета, за рад у допунском радном односу до 30% пуног 

радног времена, за извођење наставе из Математика 1 у првом семестру са фондом од 3 



часа недељно и Математика  II  у другом семестру, са фондом од 3 часа предавања 

недељно на студијском програму ОАС Грађевинско инжењерство, у школској 2015/16. 

години (часови за оба предмета се деле са још једним наставником, тако да је оптерећење 

по 1.5 час по семестру). 

 

 

На основу захтева Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву 

Универзитета у Крагујевцу бр. 01-310/27 од 22.03.2016. године, а на основу члана  156 

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

 

О д л у к у 

 

XXIV-. Даје се сагласност   Милици Миливојевић, асистенту, за извођење вежби 

из предмета Математика 1 у првом семестру са фондом од 5 часова недељно, 

Математика II у другом семестру, са фондом од 2 часа недељно и  Математика  III  у 

трећем семестру, са фондом од 2 часа недељно и на студијском програму ОАС 

Грађевинско инжењерство, у школској 2015/16. години.  

 

     XXV 

У оквиру тачке разно није било никакве дискусије. 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 46 минута. 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р                  ДЕКАН  

 

Далиборка Јовановић, економиста 

                                                          Проф. др Срећко Трифуновић 

 

 


