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К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 27. 12. 2017. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 24. чланова већа и то: др Снежана Бранковић, проф. др Зорица Бугарчић, 

мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Иван Дамљановић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. 

др Иван Живић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана 

Крстић, др Владимир Марковић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Зоран Матовић, 

доц. 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 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 Љиљана Чомић и проф. др Срећко 

Трифуновић.   

Са малим закашњењем седници су  приступили  и проф. др Светлана Марковић, 

проф. др Зоран Матовић, проф. др Драгослав Никезић и проф. др Љиљана Павловић тако да 

је укупан број чланова већа био 28. 

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

иницијативи: проф. др Ненад Стевановић, управник Института за физику, доц. др Милан 

Станковић, управник Института за биологију и екологију, секретар Факултета Небојша 

Ђусић, дипл. правник,  и Далиборка Јовановић, економиста. 

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

Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи   

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање извештаја комисије за избор  наставника у звање редовни професор у 

Институту за хемију. 

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

Институту за хемију. 

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

хемију. 

5. Утврђивање предлога одлуке о избору наставника у звање доцент у Институту за 

биологију и екологију. 

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

хемију. 

7. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за физику. 



8. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за хемију.  

9. Покретање поступака за избор срадника у звање асистент у Институту за биологију 

и екологију. 

10. Утврђивање предлога одлуке о избору научних сарадника у Институту за хемију и 

Институту за математику и информатику. 

11. Разматрање извештаја комисијe за избор научнoг сарадника у Институту за 

биологију и екологију.   

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

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

Институту за биологију и екологију.  

14. Разматрање извештаја комисија за избор истраживача сарадника у Институту за 

хемију и Институту за биологију и екологију.   

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

16. Утврђивање предлога одлуке о прихватању извештаја Комисије о оцени урађене  

докторске  дисертације у Институту за математику и инфoрматику.   

17. Разматрање извештаја комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за хемију. 

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

испуњености  услова кандидата за израду докторске дисертације  у Институту за 

хемију и Институту за математику и информатику. 

19. Одређивање рецензената техничког решења у Институту за математику и информатику. 

20. Поверавање наставе у Институту за математику и информатику. 

21. Предлог редакције часописа Kragujevac Journal of Mathematics за период 2018-2020. 

година 

22. Разматрање Плана рада Факултета за 2018. годину. 

23. Разно. 

I 

Записник под бројем 880 са XLVI седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 06.12.2017. године, једногласно је усвојен. 

II 

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

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

бр. 03-960/20  од 26.12.2017. године у саставу: др Зорица Д. Петровић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Органска хемија (председник комисије); др Душан Сладић, редовни професор Хемијског 

факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Органска хемија; др Зоран 

Марковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област 

Органска хемија, као и сагласности Института за хемију Факултета, а по конкурсу 

расписаном дана 08.11.2017. године у огласнику „Послови“, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

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

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

Милана Јоксовића, ванредног професора у звање редовни професор за ужу научну област 

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

достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

III 

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

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

бр. 03-960/7 од 20.12.2017. године у саставу: др Иван Гутман, професор емеритус 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 08.11.2017. године у оглснику 

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

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 

Славка Раденковића, доцента, у звање ванредни професор за ужу научну област 

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

достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

IV 

По захтеву Института за хемију бр. 03-960/4 од 20.12.2017. године, а на основу члана 

126 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89. Статута Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу 

научну област Аналитичка хемија у Институту за хемију Факултета. 

V 

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

-математичког факултета у саставу:  др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, 

фитохемија и систематика биљака (председник Комисије); др Милан Вељић, ванредни 

професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Морфологија, 



фитохемија и систематика биљака; др Милан Станковић, доцент  Природно-математичког 

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

филогенија биљака., као и дописа Универзитета бр. IV- 01-1046/6 од 25.12.2017. 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 

Горица Ђелић, доцент, изабере у звање доцент за ужу научну област Морфологија, 

фитохемија и систематика биљака у Институту за биологију и екологију Факултета,  на 

пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

VI 

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

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

бр. 03-960/6 од 20.12.2017. године у саставу: др Зорица Д. Петровић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Органска хемија (председник Комисије); др Милан Јоксовић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Органска хемија; др Зоран Марковић, редовни професор Државног универзитета у Новом 

Пазару, ужа научна област Органска хемија, као и сагласности Института за  хемију 

Факултета, а по конкурсу расписаном дана 11.10.2017. године у огласнику „Послови“, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Владимира Петровића у звање доцент за ужу научну област Органска хемија  у 

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

Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

VII 

По захтеву Института за физику бр. 02-960/2 од 19.12.20. године, а на основу члана 

126 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89. Статута Факултета, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-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 

Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за физику Факултета. 



VIII 

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

математичког факултета у саставу:  др Данијела А. Костић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Органска хемија и 

биохемија (председник Комисије); др Владимир Бешкоски, ванредни професор Хмијског 

факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Биохемија; 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. 25/87 од 25.12.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Невена Станковић, истраживач-сарадник, бира се у звање  асистент за ужу 

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

IX 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-960/15 од 25.12.2017. године, 

а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област 

Зоологија у Институту за биологију и екологију Факултета. 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-960/16 од 25.12.2017. године, 

а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

IX-2. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област 

Физиологија биљака у Институту за биологију и екологију Факултета. 

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 Милан Младеновић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др Владимир Бешкоски, 

ванредни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 

Биохемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу бр. 25/88 од 25.12.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 



О д л у к у 

X-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Јелена Катанић изабере у звање научни 

сарадник, за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити надлежном 

Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на даљи поступак. 

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

математичког факултета у саставу: др Зоран Огњановић, научни саветник Математичког 

Института САНУ у Београду, ужа научна област Математичка логка и рачунарство; др 

Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Програмирање (председник Комисије); др Милош 

Ивановић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске комуникације, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/86 од 25.12.2017. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-2. Утврђује се предлог одлуке да се др Милован Миливојевић изабере у звање 

научни сарадник, за научну област Рачунарске науке у Институту за математику и 

информатику Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити надлежном 

Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на даљи поступак. 

XI 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-960/1 од 15.12.2017. године у саставу: др 

Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија (председник 

комисије); др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и еволуција; др Јелена 

Ракобрадовић, научни сарадник Института за онкологију и радиологију Србије, научна 

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

сагласности Института за биологију и екологију 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 у 

Крагујевцу са предлогом за избор др Данијеле Цветковић, истраживача-сарадника, у 

научно звање научни сарадник за научну област Биологија и доставља техничко-

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

30 дана. 

 



XII 

По захтеву Института за хемиjу бр. 03-960/3 од 20. 12. 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 др Ивана Јаковљевића 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 Ивана Јаковљевића у 

звање из става 1. ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија (председник комисије); 

2. др Ратомир Јелић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Милена Јеликић-Станков, редовни професор Фармацеутског факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија у фармацији.  

XIII 

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, ужа научна област Неорганска хемија 

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

молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду, ужа научна 

област Молекуларна биологија др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 

хемија; др Сандра Војновић, научни сарадник Института за молекуларну генетику и 

генетичко инжењерство Универзитета у Београду, ужа научна област Молекуларна 

биологија; др Биљана Глишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/83 од 11.12.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-1. Нада Д. Савић,  истраживач-приправник, бира се у звање истраживач-

сарадник за научну област Хемија у Институту за хемиј Факултета, на  четири 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 (председник Комисије); др Снежана Симић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Момир Пауновић, 



научни саветник 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. 25/87 од 25.12.2017. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-2. Милена Раденковић,  истраживач-сарадник, бира се у звање  истраживач-

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

три године. 

XIV 

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

Природно-математичког факултета бр. 03-960/5 од 20.12.2017. године у саставу: др Срећко 

Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија (председник комисије); др Гордана 

Радић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Фармацеутска хемија; др Верица Јевтић, доцент Природно-математичког 

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

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

је донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Данијеле Стојковић, 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. 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-960/19 од 25.12.2017. године у саставу: др 

Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија (председник комисије); др Сунчица Коцић 

Танацков, доцент Технолошког факултета у Новом Саду, ужа научна област Прехрамбено 

инжењерство; др Олгица Стефановић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија, као и сагласности 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Катарине Младеновић, истраживача-приправника, у 

звање истраживач-сарадник за научну област Биологија и доставља техничко-

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

30 дана. 



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

Природно-математичког факултета бр. 04-960/18  од 25.12.2017. године у саставу: др 

Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија (председник комисије); др Сунчица Коцић 

Танацков, доцент Технолошког факултета у Новом Саду, ужа научна област Прехрамбено 

инжењерство; др Олгица Стефановић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија, као и сагласности 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Мирјане Мурузовић, истраживача-приправника, у 

звање истраживач-сарадник за научну област Биологија и доставља техничко-

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

30 дана. 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-960/17 од 25.12.2017. године у саставу: др 

Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

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

(председник комисије); др Ивана Теодоровић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Заштита животне средине; др 

Ивана Радојевић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, научна област Биологија, као и сагласности Института за биологију и екологију 

Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIV-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу са предлогом за избор Сандре Грујић, истраживача-приправника, у звање 

истраживач-сарадник за научну област Биологија и доставља техничко-информатичкој 

служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

XV 

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

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, дописни члан Српске 

академије наука и уметности,  ужа научна област Неорганска хемија (председник комисије); 

др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник Института за молекуларну генетику и 

генетичко инжењерство Универзитета у Београду, ужа научна област Молекуларна 

биологија; др Биљана Ђ. Глишић, доцент Природно-математичког факултетаа 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/84 од 

25.12.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 



О д л у к у 

XV-1. Тина П. Андрејевић, 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 Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија 

(председник комисије); др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, дописни члан Српске академије наука 

и уметности,  ужа научна област Неорганска хемија;  др Ненад Драшковић, ванредни 

професор Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини са привременим 

седиштем у Косовској Митровици (Лешак), ужа научна област Неорганска хемија, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/90 од 

25.12.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XV-2. Анђелa Франицх, 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 Славко Раденковић, доцент Природно-математичког 

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

комисије), др Борис Фуртула, ванредни  професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија; др Зоран Марковић, 

редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Органска 

хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу бр. 25/85 од 25.12.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

XV-3. Слађанa Ђорђевић, 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 Борис Фуртула, ванредни  професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија 

(председник комисије); др Славко Раденковић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија; др Зоран Марковић, 

редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Органска 

хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу бр. 25/89 од 25.12.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

 

 



О д л у к у 

XV-4. Изудин Х. Реџеповић, мастер хемичар, бира се у звање истраживач-

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

XVI 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-960/21 од 27. 12.2017. 

године у саставу: др Марија Станић редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама 

(председник Комисије); др Дејан Бојовић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са 

применама;  др Бранислав Поповић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Методика, историја и филозофија 

математике; др Татјана Томовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама; др  Александар 

Пејчев, доцент Машинског факултета Универзитета у Београду, научна област: Математика 

и рачунарство, 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 за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом „Унутрашњост скраћених усредњених гаусовских квадратура и оцена грешке 

Гаус-Кронродових квадратура“, кандидата мр Душана Ђукића. 

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. 

XVII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-960/10 од 22.12.2017. 

године у саставу: др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија (предложени 

ментор); др Зоран Марковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, 

ужа научна област Органска хемија (председник Комисије); др Верица Јевтић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 



Неорганска хемија; др Ненад Вуковић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др Дејан Миленковић, научни 

сарадник Истраживачког развојног центра за биоинжењеринг, научна област Хемија,  као и 

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

следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Синтеза, 

карактеризација и биолошка активност неких деривата кумарина и одговарајућих Pd(II) 

комплекса“ за израду докторске дисертације кандидату Едини Х. Авдовић. 

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

Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 46 став 6 Статута Универзитета, 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. 

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. 

XVIII 

На основу захтева Института за математику и информатику бр.  05-960/11 од 25.  

12.2017. године и члана 48 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом: 

„Границе за Кирхофов индекс графа“ и испуњености услова кандидата Едина Глогића и 

предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 

следећем саставу: 

1. др Игор Миловановић, редовни професор  Електронског факултета Универзитета у 

Нишу, ужа научна област: Математика  (предложени ментор); 



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

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

комисије); 

3. др Бојана Боровићанин, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област:  Дискретна математика. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

На основу захтева Института за хемију бр.  03-960/8 од  20. 12.2017. године и члана 

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

О д л у к у 

XVIII-2. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Синтеза, карактеризација и биолошка активност комплекса Pd(II) са етилендиаминским и 

кумаринским дериватима аминокиселина“ и испуњености услова кандидата Данијеле Љ. 

Стојковић и предложеног ментора,  за израду докторске дисертације под наведеним 

насловом, у следећем саставу: 

1. др Верица Јевтић, доцент Природно-математичког факултетаУниверзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија (предложени ментор), 

2. др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког 

факултетаУниверзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија  

(председник комисије); 

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

ужа научна област: Општа и неорганска хемија 

4. др Гордана Радић, ванредни професор  Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска хемија; 

5. др Ненад Вуковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XIX 

На основу захтева  Института за математику и информатику бр. 05-960/13 од 

25.12.2017. године, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIX-1.  Одређује се комисија за рецензију рукописа техничког решења: „i-SeLaR“, 

аутора Ненада Стефановића, Душана Стефановића и Иване Радојевић у следећем саставу: 

1. др Иван Луковић, редовни професор Факултета тахничких наука Универзитета у 

Новом Саду, ужа научна област: Примењене рачунарске науке и информатика 

2. др Данијела Милошевић, редовни професор Факултет тахничких наука у Чачку, 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Информационе технологије и 

системи. 



XX 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-960/12 од 

25.12.2017  . године, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XX-1. Одређује се да се настава из предмета Архитектура рачунара 1 на Основним  

академским студијама информатике (са фондом од 3 часа предавања недељно) у школској 

2017/2018. години, поверава проф. др Александру Пеулићу, редовном професору 

Факултета инжињерских наука у Крагујевцу. 

XXI 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-960/14 од 

25.12.2017. године, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XXI-1. Усваја се састав редакције часописа Kragujevac Journal of Mathematics за  

период 2018-2020. Година и то: 

1. Главни и одговорни уредник (Editor-in-Chief): Марија Станић, Крагујевац, 

Србија 

2. Придружени едитори (Аssociate Еditors):  

• Сузана Алексић, Крагујевац, Србија 

• Татјана Алексић Ламперт, Крагујевац, Србија 

• Ђорђе Баралић, Београд, Србија 

• Дејан Бојовић, Крагујевац, Србија 

• Бојана Боровићанин, Крагујевац, Србија  

• Нада Дамљановић, Чачак, Србија 

• Небојша Икодиновић, Боград, Србија 

• Јелена Игњатовић, Ниш, Србија 

• Бошко Јовановић, Београд, Србија 

• Маријан Марковић, Подгорица, Црна Гора 

• Марко Петковић, Ниш, Србија 

• Мирослава Петровић-Торгашев, Крагујевац, Србија  

3. Чланови редакције (Editorial Board): 

• Драгић Банковић, Крагујевац, Србија 

• Richard A. Brualdi, Madison, Wiskonsin, USA 

• Bang-Yen Chen, Michigan, USA 

• Мирослав Ћирић, Ниш, Србија 

• Sever Dragomir, Victoria, Australia 

• Владимир Драговић, Београд, Србија 



• Paul Embrechts, Zurich, Switzerland 

• Иван Гутман, Крагујевац, Србија 

• Mircea Ivan, Cluj-Napoca, Romania 

• Sandi Klavžar, Ljubljana, Slovenia 

• Giuseppe Mastroianni, Potenza, Italy 

• Миодраг Матељевић, Београд, Србија 

• Градимир Миловановић, Београд, Србија 

• Sotirios Notaris, Athens, Greece 

• Стеван Пилиповић, Нови Сад, Србија 

• Juan Rada, Medellin, Colombia 

• Стојан Раденовић, Београд, Србија 

• Lothar Reichel, Kent (OH), USA 

• Миодраг Спалевић, Београд, Србија 

• Hari Mohan Srivastava, Victoria, British Columbia, Canada 

• Kostadin Trenčevski, Skopje, Macedonia 

• Boban Veličković, Paris, France 

• Leopold Verstraelen, Leuven, Belgium 

4. Технички уредник (Technical Editor):  

• Татјана Томовић, Крагујевац, Србија 

XXII 

На основу предлога колегијума Факултета бр. 01-960/9 од 21.12.2017. године, а на 

основу члана 53 став 4 Закона о високом образовању и члана 156 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XXII-1. Усваја се План рада Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу за 2018. годину. 

Саставни део ове одлуке је План рада Факултета из става 1 и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак 

XIII 

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