
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 150 

10.03.2021. године 

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 у електронском облику дана 10.03.2021. године, са 

почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe у тренутку отварања 

29 чланова већа и то: доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, проф. др Дејан 

Бојовић, проф. др Бојана Боровићанин, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, доц. др Слађана 

Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош 

Ивановић, др Сања Јанићевић, проф. др Верица Јевтић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др 

Милан Ковачевић, проф. др Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Зоран 

Матовић, проф. др Емилија Нешовић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар 

Остојић, проф. др Биљана Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Светисав 

Савовић,  проф. др Марија Станић, проф. др Милан Станковић, др Драгана Стевановић, 

проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан Стојановић, проф. др Марина Топузовић и 

Теодора Трифуновић. 

 

Седници су са малим закашњењем приступили проф. др Невена Ђукић, др Драгана 

Јаковљевић, проф. др Владица Симић па је седници у даљем раду присуствовало укупно 

32 члана. 

 

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

сопственој иницијативи: Самостални стручнотехнички сарадник за правне послове, 

Мирјана Ћурчић, дипл. правник и Бранко Грујић. 

 

Седницом Наставно-научног већа Факултета председавао је, по овлашћењу Декана 

Факултета, проф. др Александар Остојић, Продекан за наставу Факултета. Чланови 

Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање листе евидентираних кандидата за избор Ректора Универзитета у 

наредном мандатном периоду. 

3. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за биологију и екологију. 

4. Утврђивање предлога чланова Комисијa за избор наставника у звање доцент у 

Институту за физику и Институту за хемију. 

5. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за биологију и 

екологију. 

6. Покретање поступака за избор научних сарадника у Институту за биологију и екологију 

и Институту за хемију. 
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7. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије о оцени и одбрани 

дoкторске дисертације у Институту за физику. 

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

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за хемију. 

9. Разматрање Извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за хемију. 

10. Предлог рецензената за оцену рукописа у Институту за биологију и екологију и 

Институту за физику. 

11. Утврђивање предлога чланова комисија за пријемне испите. 

12. Одобравање новог испитног рока. 

13. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

14. Разно. 

 

 

I 

 

Записник под бројем 120 са XLVI седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 24.02.2021. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

На основу Одлуке Савета Универзитета у Крагујевцу о покретању поступка за избор 

Ректора Универзитета у наредном мандатном периду, бр. II-01-133/7 од 26.02.2021. године, 

чланови Наставно-научног већа Факултета приступили су предлагању кандидата за избор 

на наведену функцију. Наставно-научном већу су достављени предлози Института за 

математику и информатику бр. 05-150/11 од 05.03.2021. године и Института за хемију бр. 

03-150/17 од 08.03.2021. године. Оба Института су за функцију Ректора предложили истог 

кандидата – проф. др Ненада Филиповића, редовног професора Факултета инжењерских 

наука Универзитета у Крагујевцу. Како је сходно члану 73 став 1 Статута Универзитета у 

Крагујевцу неопходно обавити тајно гласање за утврђивање предлога за избор на функцију 

Ректора Универзитета у Крагујевцу, а од стране Факултета се може предложити само 1 

кандидат, то је Наставно-научно веће у циљу спровођења тајног гласања једногласно 

донело следећу  

О д л у к у 

 

II-1. Утвђује се кандидатска листа евидентираних кандидата за избор на функцију 

Ректора Универзитета у Крагујевцу у наредном мандатном периоду у следећем саставу:  

1. др Ненад Филиповић, редовни професор. 

О евидентираном кандидату из става 1 ове Одлуке одлучује се тајним гласањем и 

то одлуком „ЗА“ или „ПРОТИВ“. После тога приступило се тајном гласању. 

 Тајном гласању је присуствовало укупно 32 члана Наставно-научног већа. По 

завршеном гласању од 29 гласачких листића, није било „НЕВАЖЕЋИХ“, 28 гласова „ЗА“ 

кандидата проф. др Ненада Филиповића и 1 глас „ПРОТИВ“.  
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На основу напред изложених резултата гласања, а на основу члана 66 став 1 и 2 

Статута Универзитета и члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће је 

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

II-2. Предлаже се Сенату и Савету Универзитета у Крагујевцу да се за Ректора 

Универзитета у Крагујевцу у наредном мандатном периоду изабере кандидат проф. др 

Ненад Филиповић, редовни професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу 

Универзитета у Крагујевцу. 
 

 Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 

 

 

III 

 

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

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

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

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); датум избора: 16. 9. 

2015. године, др Ивана Теодоровић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Заштита животне средине; датум избора: 

3. 3. 2016. године и др Мирјана Стојановић Петровић, редовни професор, Природно-

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

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); датум избора: 26. 11. 

2020. године, као и дописа Универзитета бр. IV-01-103/6 од 01.03.2021. године, 

констатујући да у року од 15 дана док је био на увиду јавности није било приговора, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

Александар Остојић, ванредни професор, изабере у звање ванредни професор за научну 

област Биологија, ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

у Институту за биологију и екологију Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

IV 

 

На основу захтева Института физику бр. 02-150/3 од 04.03.2021. године и члана 142 

став 3 Статута Универзитета и члана 96 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 доцент за научну област: Физика, ужу научну област: 
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Физика кондезоване материје у Институту за физику Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Иван Живић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област:  Физика кондензоване материје 

(председник Комисије); датум избора у звање: 25. 12. 2007; 

2. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор; Физички факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Физика кондензоване материје; датум избора у звање: 

20. 6. 2018; 

3. др Драгица Кнежевић, ванредни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физика кондензоване 

материје; датум избора у звање: 11. 6. 2014. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

* * * * 

На основу захтева Института хемију бр. 03-150/19 од 08.03.2021. године и члана 142 

став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

за избор једног наставника у звање доцент за научну област: Хемија, ужу научну област: 

Неорганска хемија у Институту за хемију Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Зоран Матовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

Комисије); датум избора у звање: 26. 9. 2013; 

2. др Биљана Петровић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

звање: 25.06.2020; 

3. др Тања Солдатовић, ванредни професор, Државни Универзитет у Новом Пазару; 

ужа научна област: Неорганска хемија; датум избора у звање: 22.12.2020. година. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

* * * * 

На основу захтева Института хемију бр. 03-150/14 од 08.03.2021. године и члана 142 

став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IV-3. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу 

за избор једног наставника у звање доцент за научну област: Хемија, ужу научну област: 
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Биохемија у Институту за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Милан Младеновић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; (председник Комисије); 

датум избора у звање: 11.09.2019; 

2. др Владимир Бешкоски, ванредни професор, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Биохемија; датум избора у звање: 05.07.2017; 

3. др Ненад Вуковић, ванредни професор, Природно-математички факултет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; датум избора у звање: 23.01.2019. 

година. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

V 

 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-150/8 од 04.03.2021. године, 

а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 2 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент, за научну област: 

Биологија, ужу научну област: Зоологија у Институту за биологију и екологију Факултета. 

 

 

VI 

 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-150/6 од 04.03.2021. године, 

а на основу члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је 

донело следећу 

  

О д л у к у 

 

VI-1. Покреће се поступак за избор др Наташе Којадиновић, истраживача-

сарадника, у научно звање научни сарадник у Институту за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област: 

Биологија. 

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Наташе Којадиновић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Владица Симић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине (председник Комисије); 

2. др Милица Стојковић-Пиперац, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Екологија и заштита животне средине; 

3. др Александра Милошковић, научни сарадник, Институт за информационе 

технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија.  
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* * * * 

 

По захтеву Института за хемију бр. 03-150/16 од  08.03.2021. године, а на основу 

члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело 

следећу 

  

О д л у к у 

 

VI-2. Покреће се поступак за избор др Маје Б. Ђукић, истраживача-сарадника, у 

научно звање научни сарадник у Институту за хемију Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, за научну област: Хемија. 

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Маје Б. Ђукић у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Зоран Матовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

Комисије); 

2. др Матија Златар, виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и 

металургију, Универзитет у Београду; Научна област: Хемија; 

3. др Марија Ристић, научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; Научна област: Хемија. 
 

* * * * 

 

По захтеву Института за хемију бр. 03-150/15 од  08.03.2021. године, а на основу 

члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело 

следећу 

  

О д л у к у 

 

VI-3. Покреће се поступак за избор др Јоване Бугариновић, истраживача-

сарадника, у научно звање научни сарадник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област: Хемија. 

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Јоване Бугариновић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник 

Комисије); 

2. др Иван Дамљановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија и настава хемије; 

3. др Данијела Илић Коматина, ванредни професор, Факултет техничких наука у 

Косовској Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна област: Органска 

хемија и биохемија. 
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VII 

 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

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

Пантелић, научни саветник, Институт за физику у Београду; ужа научна област: Оптика 

(председник Комисије), др Светислав Савовић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Субатомска физика; 

и др Ана Симовић, научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у 

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

службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/21 од 08.03.2021. године, Наставно-научно 

веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

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

фотонско кристалних оптичких влакана са W индексом преламања“ кандидата 

Љубице Кузмановић, и констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности 

није било никаквих примедби. 

Докторска дисертација из става 1 ове одлуке трајно се доставља Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 16 

став 7 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског 

уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у Крагујевцу у 

циљу добијања сагласности. 

 

 

VIII 

 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Небојша Пантелић, 

варедни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Хемија (предложени ментор), др Верица Јевтић, ванредни професор; Природно-

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

(председник Kомисије) и др Данијела Стојковић, научни сарадник, Институт за 

Информационе Технологије, Универзитет у Крагујевац; научна област: Хемија, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета 

бр. 25/22 од 08.03.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

 

О д л у к у 

 

VIII-1. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „СИНТЕЗА, 

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА ЗЛАТО(III) И 

ЗЛАТО(I) ЈОНА СА ЛИГАНДИМА S-ДОНОРСКОГ ТИПА“ и испуњености услова 

кандидата Маријане П. Касаловић и констатује да у року од 15 дана од дана стављања на 

увид јавности није било никаквих примедби. 
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Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке доц. др Небојша 

Пантелић. 

 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 став 

1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског 

уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби Универзитета 

у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за претходна питања. 

 

 

IX 

 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-150/13 од 

08.03.2021. године у саставу др Верица Јевтић, ванредни професор, Природно-

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

(предложени ментор), др Едина Авдовић, научни сарадник, Институт за информационе 

технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија (председник Kомисије) и 

др Јелена Пољаревић, доцент, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна 

област: Општа и неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

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

структурна, теоријска и биолошка испитивања комплекса паладијум(II) јона са 

етилендиаминским дериватима триптофана и супституисаним 2-аминотиазолима“ за 

израду докторске дисертације кандидату Сандри С. Јовичић Милић. 

 

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

Верица Јевтић. 

 

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

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити 

Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, извештај 

стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, и то у електронској 

верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 15 дана пре усвајања 

извештаја комисије на надлежном органу, као и да о почетку стајања на увиду јавности 

обавести надлежне органе Универзитета у Крагујевцу одмах, а најкасније у року 3 дана. 

 

 Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

извештаја комисије на сајту Факултета, као и да по истеку рока у трајању од 15 дана упути 

писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима Универзитета у 

Крагујевцу. 
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X 

 

На основу захтева  Института за биологију и екологију бр. 04-150/7 од 04.03.2021. 

године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

X-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа „Основе неурофизиологије“, 

аутори: др Бранка Огњановић, редовни професор и др Милош Матић, доцент, у 

следећем саставу: 

 

1. др Зорица С. Саичић, научни саветник у пензији, Институт за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“ - Институт од националног значаја за Републику 

Србију, Универзитет у Београду; научна област: Биологија, ужа научна област: 

Физиологија; 

2. др Владимир Јаковљевић, редовни професор, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија. 

 

 

* * * * 

 

На основу захтева  Института за физику бр. 02-150/5 од 04.03.2021. године, 

поведена је дискусија где је проф. др Марија Станић истакла предлог да се допуни листа 

предложених рецезената и то тако што ће се додати доц. др Ненад Стојановић. Учешће у 

дискусији су узели и проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Зоран Матовић и проф. др 

Светислав Савовић. Након дискусије, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-

научно веће Факултета је већином гласова, од којих 24 гласа „ЗА“, 1 глас „ПРОТИВ“ и 7 

гласова „УЗДРЖАНИ“ , донело следећу 

 

О д л у к у 

 

X-2. Одређују се рецензенти за оцену рукописа „Збирка задатака из Математичке 

физике 1: Линеарни векторски простори“, аутор: др Мирко Радуловић, доцент, у 

следећем саставу: 

 

1. др Мирољуб Дугић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област Физика; ужа научна област Квантна 

физика; 

2. др Владимир Ристић, редовни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Физика; ужа научна област: 

Атомска, молекулска и оптичка физика; 

 

 

XI 

 

На основу достављених предлога  Института за биологију и екологију бр. 04-150/9 

од 04.03.2021. године, Института за физику бр. 02-150/4 од 04.03.2021. године,  Института 

за хемију бр. 03-150/18 од 08.03.2021. године и Института за математику и информатику  

бр. 05-150/12 од 05.03.2021. године, а у вези са избором чланова комисије за спровођење 

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

2021/22. годину, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 
 

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

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

2021/2022. годину на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу и то 

у следећем саставу: 

 

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

1. Др Иван Дамљановић, доцент, председник комисије 

2. Др Милан Младеновић, ванредни професор, члан 

3. Др Владимир Михаиловић, доцент, члан 

 

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

1. Др Саша Симић, доцент, председник комисије 

2. Др Јасна Стевановић, доцент, члан 

3. Др Момир Арсенијевић, доцент, члан 

 

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

екологије у Институту за биологију и екологију:  

1. Др Биљана Бојовић, доцент, председник комисије 

2. Др Ана Петровић, доцент, члан 

3. Др Милена Милутиновић, асистент са докторатом, члан 

 

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

информатике у Институту за математику и информатику:  

1. др Бојана Боровићанин, ванредни професор, председник комисије, 

2. др Сузана Алексић, доцент, члан, 

3. Теодора Трифуновић, асистент, члан. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

* * * * 

 

На основу достављених предлога  Института за биологију и екологију бр. 04-150/9 

од 04.03.2021. године, Института за физику бр. 02-150/4 од 04.03.2021. године,  Института 

за хемију бр. 03-150/18 од 08.03.2021. године и Института за математику и информатику  

бр. 05-150/12 од 05.03.2021. године,  а у вези са избором чланова комисије за спровођење 

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

2021/2022. годину, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

спровођење конкурса за упис студената у прву годину мастер академских студија за 

школску 2021/2022. годину на Природно-математичком факултету Универзитета у 

Крагујевцу у следећем саставу: 

 

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

1. Др Ненад Вуковић, ванредни професор, председник комисије, 

2. Др Снежана Рајковић, ванредни професор, члан 
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3. Др Владимир Петровић, доцент, члан 

 

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

1. Др Саша Симић, доцент, председник комисије 

2. Др Јасна Стевановић, доцент, члан 

3. Др Момир Арсенијевић, доцент, члан 

 

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

биологије-молекуларна биологија и мастер академске студије екологије у Институту за 

биологију и екологију:  

1. Др Радмила Глишић, ванредни професор, председник комисије 

2. Др Горица Ђелић, ванредни професор, члан 

3. Др Маријана Косанић, ванредни професор, члан 

 

4) Комисија за упис на мастер академске студије математике у Институту за математику и 

информатику:  

1. др Емилија Нешовић, редовни професор, председник комисије, 

2. др Мирјана Павловић, доцент, члан, 

3. др Ненад Стојановић, доцент, члан. 

 

5) Комисија за упис на мастер академске студије информатике у Институту за математику 

и информатику:  

1. др Милош Ивановић, ванредни професор, председник комисије, 

2. др Ненад Стефановић, ванредни професор, члан, 

3. др Вишња Симић, доцент, члан. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

* * * * 

 

На основу достављених предлога  Института за биологију и екологију бр. 04-150/9 

од 04.03.2021. године, Института за физику бр. 02-150/4 од 04.03.2021. године,  Института 

за хемију бр. 03-150/18 од 08.03.2021. године и Института за математику и информатику  

бр. 05-150/12 од 05.03.2021. године,  а у вези са избором чланова комисије за спровођење 

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

2021/2022. годину, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-3. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу да формира комисије за 

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

школску 2021/2022. годину на Природно-математичком факултету Универзитета у 

Крагујевцу у следећем саставу: 

 

1) Комисија за упис на докторске академске студије хемије у Институту за хемију: 

1. Др Биљана Петровић, редовни професор, председник комисије, 

2. Др Вера Дивац, доцент, члан 

3. Др Зорка Станић, ванредни професор, члан 

 

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

1. Др Иван Живић, редовни професор, председник комисије 
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2. Др Мирољуб Дугић, редовни професор, члан 

3. Др Милан Ковачевић, редовни професор, члан 

4. Др Владимир Марковић, доцент, члан 

5. Др Саша Симић, доцент, члан 

6. Др Јасна Стевановић, доцент, члан 

7. Др Момир Арсенијевић, доцент, члан 

 

3) Комисија за упис на докторске академске студије биологије у Институту за биологију и 

екологију: 

1. Др Бранка Огњановић, редовни професор, председник комисије 

2. Др Снежана Симић, редовни професор, члан 

3. Др Снежана Станић, редовни професор, члан 

 

4) Комисија за упис на докторске академске студије математике у Институту за математику 

и информатику:  

1. др Марија Станић, редовни професор, председник комисије, 

2. др Емилија Нешовић, редовни професор, члан, 

3. др Ненад Стојановић, доцент, члан. 

 

5) Комисија за упис на докторске академске студије рачунарске науке у Институту за 

математику и информатику:  

1. др Милош Ивановић, ванредни професор, председник комисије, 

2. др Ненад Стефановић, ванредни професор, члан, 

3. др Вишња Симић, доцент, члан. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

XII 

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 612-

00-00289/2021-06 од 23.02.2021. године, којим се препоручује омогућавање додатног, 

ванредног испитног рока у школској 2020/21. години, Наставно-научно веће Факултета је 

већином гласова, од којих 31 глас „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“ , донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-1.  Одређује се додатни испитни рок на Природно-математичком факултету 

Универзитета у Крагујевцу који ће се одржати у току месеца маја 2021. године, а 

пријављивање испита ће се обавити у периоду од 26. до 28. 04. 2021. године. 

Одређује се да у испитном року из став 1. ове Одлуке студенти могу да полажу 

испите само из зимског семестра.  

 

 

XIII 

 

На основу захтева  Студентског парламента за одржавање ванредног мартовског 

испитног рока број 01-150/1 од 01.03.2021. године учешће у дискусији су узели проф. др 

Светлана Марковић, проф. др Зоран Матовић и проф. др Марија Станић. 

Након завршене дискусије Наставно-научно веће Факултета је већином гласова, од 

којих 29 гласова „ЗА“, 3 гласа „ПРОТИВ“, донело следећу 
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О д л у к у 

 

 XIII-1. Одобрава се свим студентима Факултета ванредни мартовски испитни рок 

у коме се може максимално полагати само по један испит, и то тако што ће се 

писмени/практични испит одржати у преподневним, а усмени у поподневним сатима, 

односно после термина практичног/писменог испита. 

Испитни рок из става 1. ове Одлуке ће се одржати 27.03.2021. године, а 

пријављивање испита ће се обавити 24. и 25. марта 2021. године. 

 За реализацију ове одлуке задужују се Продекан за наставу и Студентска служба 

Факултета. 

* * * * 

 

На основу захтева  Института за информационе технологије број 95 од 04.03.2021. 

године, чланови Наставно-научног већа су једногласно донели следећу 

 

О д л у к у 

 

 XIII-2. Даје се сагласност да Природно-математички факултет буде суорганизатор 

Прве међународне конференције о хемо и биоинформатици (International Conference on 

Chemo and Bioinformatics, ICCBIKG) која ће се одржати 26. и 27.10.2021. године у 

Крагујевцу. 

 

 * * * * 

 

На захтев Државног универзитета у Новом Пазару  бр. 781/21 од 05.03.2021. године 

и сагласности Института за биологију и екологију, а на основу члана 90  Закона о високом 

образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIII-3. Даје се сагласност др Милану Станковићу,  ванредном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Државном универзитету у 

Новом Пазару,  на извођењу наставе из предмета Систематика и филогенија биљака са 

фондом од 3 часа недељно у летњем семестру, за школску 2020/2021. годину. 

 

 

XIV 

 

 У оквиру тачкке разно проф. др Светлана Марковић и проф. др Зоран Матовић су 

истакли јавне похвале за два професора Факултета и то: 

- за професора емеритуса, Ивана Гутмана, како је група истраживача са 

Универзитета Станфорд по други пут заредом објавила листу најбољих светских научника, 

а на ранг-листи за 2019. годину се налази и 49 научника из Србије, где је професор Гутман 

најбоље рангирани научник из Србије, 






