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З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 18.01.2017. 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, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др 

Мирољуб Дугић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић,  др Иван Дамљановић, 

доц др Милош Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић,  проф. др Светлана Марковић, др 

Светлана Милошевић-Златановић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка 

Огњановић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Биљана Петровић, проф. др Зорица 

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

Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др 

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

Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић.     

Са малим закашњењем седници су приступи: доц. др Драгица Кнежевић и мр 

Владимир Марковић тако да је укупан број чланова већа био 30. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  проф. др 

Милан Ковачевић, Управник Института за физику, доц. др Милан Станковић, Управник 

Института за биологију и екологију и Далиборка  Јовановић, економиста.  

Седницом Наставно-научног већа је председавао Декан Факултета, проф. др. 

Срећко Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи   

   

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Верификација мандата члана Наставно-научног већа у текућем мандатном 

периоду. 

2. Усвајање записника са претходне седнице. 

3. Информација о раду професора емеритуса Факултета.   

4. Утвђивање 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 биологију и екологију, Институту за математику и информатику и Институту 

за хемију.      

6. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за 

математику и информатику.  

7. Одређивање чланова комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за биологију и екологију. 

8. Утврђивање предлога за избор научног сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 

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

10. Доношење одлука о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију 

file:///G:/ZAPISNICI_NNV_PRIMERI/NNV/NNV_2012/NNV_10_10_12/pomocna/NNV1.docx


11. Доношење одлука о избору истраживача-приправника у Институту за хемију и 

Институту за физику. 

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

13. Утврђивање предлога одлуке о  прихватању извештаја комисије за оцену и 

одбрану докторске дисертације у Институту за хемију.  

14. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за биологију и екологију.   

15. Разно. 

  

 

I 

 

На основу дописа Института за хемију бр.  03-60/9  од 17.01.2017. године, а 

сходно члану 155 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

I-1. Верификује се мандат новоизабраног члана Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду  то: др Ивана Дамљановића, асистента у Институту за хемију. 

Верификацијом мандата др Иван Дамљановић је постао пуноправни члан Већа на 

текућој седници. 

 

Утврђује се да је др Mарији Живковић на лични захтев престао мандат члана 

Наставно-научног већа. 

 

 

II 

 

Записник  под  бројем 1220 са XXVI седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 28.12.2016. године, једногласно је усвојен. 

 

 

III 

 

На основу дописа бр. 03-60/1 од. 12.01.2017. године, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

III-1. Усваја се Информација о раду проф. др Ивана Гутмана, професора 

емеритуса Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. 

Саставни део ове одлуке је Информација о раду из става 1 ове Одлуке и налази се 

у прилогу. 

IV 

 

На захтев Института за физку бр. 02-60/2 од 16.01.2017. године, а на основу члана 

127 Статута Универзитета у Крагујевцу 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 у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Братислав Маринковић (председник комисије), научни саветник 

Института за физику у Београду, ужа научна област: Атомска, молекулска, 

хемијска и оптичка физика, избор у звање: 28.02.2006. године; 

2. др Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког факултета 

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

оптичка физика, избор у звање: 29.12.2011. године; 

3. др Милан Ковачевић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

оптичка физика, избор у звање: 23.01.2014. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

V 

 

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

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 04-60/3  од 16.01.2017. године у саставу: др Златко Гиба (председник 

комисије), ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа 

научна област Физиологија и молекуларна биологија биљака; др Марина Топузовић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Морфологија, фитохемија и систематика биљака; др Тијана Цветић 

Антић, доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 

Физиологија и молекуларна биологија биљака, као и сагласности Института за 

биологију и екологију, а по конкурсу расписаном дана 16.11.2016. 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 

Биљане Бојовић, доцента, у звање доцент за ужу научну област Физиологија 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. 

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

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 05-60/6 од 16.01.2017. године у саставу: др Радосав Ђорђевић 

(председник комисије), ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Алгебра и логика; др Небојша 

Икодиновић, доцент Математичког факултета у Београду, ужа научна област 



Математичка логика; др Бојана Боровићанин, доцент Природно-математичког факултета 

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

Института за математику и информатику, а по конкурсу расписаном дана 02.11.2016. 

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 

Силване Маринковић, доцента, у звање доцент за ужу научну област Алгебра и 

логика у Институту за математику и информатку Факултета па се ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 

 

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

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 03-60/10 од 17.01.2017. године у саставу: др Душанка Милојковић-

Опсеница (председник комисије), редовни професор Хемијског факултета Универзитета 

у Београду, ужа научна област Аналитичка хемија; др Милена Јеликић-Станков, редовни 

професор Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 

Аналитичка хемија; др Зорка Станић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка хемија; др Татјана 

Вербић,  доцент Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 

Аналитичка хемија; др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка хемија, као и сагласности 

Института за хемију, а по конкурсу расписаном дана 26.10.2016. 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 

Андрије Ћирића, асистета, у звање доцент за ужу научну област Аналитичка хемија 

у Институту за хемију Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

 

VI 

 

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

математичког факултета у саставу: др Александар Цветковић, редовни професор 

Машинског факултета у Београду, ужа научна област Математика и рачунарство; др 

Марија Станић (председник комисије), ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са 

применама; др Слађана Димитријевић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама, као 

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

25/7 од 16.01.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

 

 



О д л у к у 

 

VI-1. Aлександар Аксентијевић, мастер математичар, бира се у звање  асистент 

за ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику 

и информатику, на три године.    

 

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

математичког факултета у саставу: др Александар Цветковић, редовни професор 

Машинског факултета у Београду, ужа научна област Математика и рачунарство; др 

Марија Станић (председник комисије), ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са 

применама; др Слађана Димитријевић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама, као 

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

25/8  од 16.01.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

 

 

О д л у к у 

 

VI-2. Aлександар Јовановић, мастер математичар, бира се у звање  асистент за 

ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

информатику, на три године.   

 

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

математичког факултета у саставу:  др Александар Цветковић, редовни професор 

Машинског факултета у Београду, ужа научна област Математика и рачунарство; др 

Бобан Стојановић (председник комисије), ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Програмирање; др Ана 

Капларевић-Малишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Програмирање, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр.  25/9  од 16.01.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

 

О д л у к у 

 

VI-3. Срђан Николић, мастер информатичар, бира се у звање асистент за ужу 

научну област Програмирање у Институту за математику и информатику, на три 

године.    

 

VII 

 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-60/4 од 16.01.2017. године, 

а на основу Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и члана 97 

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

 

 

 

 



О д л у к у 

 

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

избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Зоологија у Институту 

за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

 

1. др Светлана Милошевић-Златановић (председник комисије), доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област: Зоологија; 

2. др Вера Николић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 

животиња; 

3. др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине. 

 

 

VIII 

 

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

математичког факултета у саставу: др Ружица Игић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Ботаника; др 

Марина Топузовић (председник комисије), ванредни професор Природно-математичког 

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

систематика биљака; др Вера Ђекић, виши научни сарадник Института за стрна жита у 

Крагујевцу, ужа научна област Агротехника и агроекологија; др Горица Ђелић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Морфологија, систематика и филогенија биљака; др Милан Станковић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Морфологија, систематика и филогенија биљака, извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/11 од 16.01.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

 

О д л у к у 

 

VIII-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Снежана Бранковић изабере у звање 

научни сарадник за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, 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 хемију бр. 03-60/8 од  17.01.2017. 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 Јоване Мушкиње у научно звање научни 

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

научну област Хемија. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Јоване Мушкиње  у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Зоран Ратковић (ментор), доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

2. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Веселин Маслак, ванредни професор Хемијског факултета Универзитета 

у Београду, ужа научна област: Органска хемија. 

 

X 

 

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

математичког факултета у саставу: др Владимир Михаиловић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија 

(председник комисије); др Лидија Израел Живковић, доцент Медицинског факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Хемија у медицини; др Милан 

Младеновић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област Биохемија, као и  извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр.  25/1 од 13.01.2017. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

X-1. Татјана Бороја, истраживач-приправник, бира се у звање истраживач-

сарадник за научну област Хемија (ужа научна област Биохемија) у Институту за  

хемију Факултета, на четири године.  

 

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

математичког факултета у саставу: др Милица Цвијовић, редовни професор 

Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија; др  

Зорка Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија; др Љубинка Јоксовић (председник 

комисије), доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Аналитичка хемија, као и  извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр.  25/2 од 13.01.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

X-2. Невена Михаиловић, истраживач-приправник, бира се у звање 

истраживач-сарадник за научну област Хемија (ужа научна област Аналиичка хемија) 

у Институту за  хемију Факултета, на четири године.  

 



XI 

 

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

математичког факултета у саставу: др Зорица Петровић (председник комисије), редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Органска хемија; др Зоран Марковић, редовни професор Департмана за хемијско-

технолошке науке Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Органска 

хемија; др Владимир Петровић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

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

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр.  25/3 од 13.01.2017. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-1. Весна Миловановић, мастер хемичар, бира се у звање истраживач-

приправник за научну област Хемија (ужа научна област Органска 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 Биљана Петровић (председник комисије), 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Неорганска хемија;  др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 

хемија; др Тања Солдатовић, ванредни професор Департмана за хемијско-технолошке 

науке Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Неорганска хемија, 

као и  извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу 

бр.  25/4 од 13.01.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-2. Душан Ћоћић, мастер хемичар, бира се у звање истраживач-приправник 

за научну област Хемија (ужа научна област Неорганска 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 Живадин Бугарчић (председник комисије);, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Неорганска хемија; др Ана Рилак Симовић, научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област  Хемија,  др Тања 

Солдатовић, ванредни професор Департмана за хемијско-технолошке науке Државног 

универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Неорганска хемија, као и  извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр.  25/5 од 

13.01.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-3. Снежана Радисављевић, мастер хемичар, бира се у звање истраживач-

приправник за научну област Хемија (ужа научна област Неорганска 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 Виолета Петровић (председник комисије), доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Атомска, молекулска и оптичка физика; др Татјана Миладиновић, научни сарадник 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Физика, 

др Братислав Маринковић, научни саветник Института за физику у Земуну,  ужа научна 

област: Атомска, молекулска, хемијска и оптичка физика, као и  извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр.  25/10 од 16.01.2017. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-4. Кристина Исаковић, мастер физичар, бира се у звање истраживач-

приправник за научну област Физика у Институту за  физику Факултета, на три године.  

 

XII 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-60/7 од  17.01.2017. 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 Едине Авдовић, мастер хемичара. у 

истраживачко звање истраживач-приправник  за научну обалст Хемија (ужу научну 

област Неорганска хемија ,УДК 546), у Институту за хемију Факултета. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Едине Авдовић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Срећко Трифуновић (председник Комисије), редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Неорганска хемија, датум избора у звање: 27.05.2005. г.,  

2. др Верица Јевтић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, датум избора у звање: 

23.01.2014. г.  

3. др Тања Солдатовић, ванредни професор Департмана за хемијско-технолошке 

науке, Државног универзитета у Новом Пазару, научна област: Хемија, датум 

избора у звање: 30.09.2015. г. 

 

 

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 

Срећко Трифуновић (председник комисије), 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; др Бранимир Јованчићевић, 

редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду,  ужа научна област 

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

продекана за наставу Факултета бр. 25/6 од 13.01.2017. 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 у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Синтеза и 

антитуморна активност комплекса паладијума(II) са дериватима диамида оксалне и 

малонске киселине“ кандидата Емине Мркалић 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. 

 

XIV 

 

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

Института за биологију и екологију бр. 04-60/5 од 16.01.2017. године,  Наставно-научно 

веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIV-1. Утврђује се предлог чланова комисије  за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Фаунистичка и екотоксиколошка студија Lumbricidae 

(Annelida: Oligochaeta) централне Србије“, кандидата Јоване Секулић (ментор 

докторске дисертације је др Мирјана Стојановић Петровић, ванредни професор 

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

Екологија, биогеографија и заштита животне средине; УДК: 595.142:502/504(497.11) ( 

Зоологија, кишне глисте,  екотоксикологија, Србија), у следећем саставу:  
 

1. др Иво Караман (председник комисије), редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: 

Зоологија; 

2. др Драга Граора, ванредни професор Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Ентомологија и пољопривредна 

зоологија; 

3. др Тања Тракић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљу процедуру. 

 

XV 

 Поводом ове тачке Декан Факултета повео је краћу дискусију. На основу 

предлога Декана Факултета и члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

 

 



О д л у к у 

 

 XV-1. Предлаже се Универзитету у Крагујевцу да покрене иницијативу код 

надлежних органа Града Крагујевца да једна улица у Крагујевцу добије име Милутина 

Миланковића, као једног од највећих научника са наших простора. 

 

 Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

Такође у оквру ове тачке, Декан Факултета је обавестио чланове Наставно-

научног већа да је проф. др Милош Ђуран изабран за члана научног матичног одбора за 

хемију Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

 Чланови Наставно-научног већа обавештени су и о терминима следећих седница 

Већа због празника, после седнице од 01.02.2017. г. следећа ће се одржати 22.01.2017. 

године.  

 

 

 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 20  минута. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка  Јовановић, економиста 
 

ДЕКАН 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 
 

 


