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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 200 

10. 6. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са  XXXII седнице  Наставно-научног већа  Природно-математичког факултета 

у текућем мандатном периоду, одржане дана 10. 6. 2020. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe 33 чланова већа и 

то: доц. др Јована Богојески,  доц. др Биљана Бојовић, проф. др Дејан Бојовић, др Бојана 

Боровићанин, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Милица Грбовић, др Вера Дивац, проф. 

др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић,  проф. др Невена Ђукић, проф. др 

Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, др Драгана Јаковљевић, др Сања Јанићевић, 

проф. др Љубинка Јоксовић, 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 Виолета Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Светислав Савовић, проф. др 

Владица Симић, проф. др Марија Станић, проф. др Милан Станковић,  проф. др Ненад 

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

Трифуновић. 

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

сопственој иницијативи: Небојша Ђусић, дипл. прав. и  Далиборка Јовановић, 

економиста. 

Седницом Наставно-научног већа Декана Факултета председавао је декан 

Факултета, проф. др Срећко Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су 

једногласно усвојили следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање листе евидентираних кандидата за избор Декана Факултета у 

наредном мандатном периоду. 

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

Институту за хемију. 

4. Разматрање Извештаја Комисије за избор наставника у звање редовни професор 

у Институту за математику и информатику. 

5. Покретање поступка за избор наставника у звање  редовни професор у Институту 

за биологију и екологију. 

6. Разматрање Извештаја Комисија за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за биологију и екологију и Институту за математику и информатику. 

7. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање доцент у Институту за 

хемију. 

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

9. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за хемију. 
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10. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за биологију и екологију. 

11. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент у Институту за 

биологију и екологију. 

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

екологију. 

13. Утврђивање предлога одлука о прихватању Извештаја Комисија о оцени и 

одбрани дoкторских дисертација у Институту за хемију и Институту за 

математику и информатику. 

14. Разматрање Извештаја Комисија за оцену научне заснованости теме докторских 

дисертација и испуњености услова кандидата у Институту за биологију и 

екологију. 

15. Измена одлуке о именовању рецензената рукописа у Институту за биологију и 

екологију. 

16. Предлог рецензената за оцену рукописа у Институту за математику и 

информатику. 

17. Поверавање наставе (испита) у Институту за математику и информатику. 

18. Избор заменика координатора Еразмус+ програма. 

19. Предлог чланова организацоног и научног одбора за Балканску унију физичара. 

20. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за спровођење студентског 

вредновања квалитета студијских програма и педагошког рада наставника и 

сарадника. 

21. Поништавање одлуке ННВ број 110/VII-1 од 12. 2. 2020. године. 

22. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

23. Разно. 

I 

Записник под бројем 170 са XXXI седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 20. 5. 2020. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу Одлуке Савета Факултета бр. 160/II-1 од 15. 5. 2020. године о 

покренутом поступку за евидентирање кандидата и дописа  Института за математику и 

информатику бр. 05-200/2 од 25. 5. 2020. године, Института за физику бр. 02-200/1 од 21. 

5. 2020. године, Института за хемију бр. 03-200/3  од 25.05.2020. године, Института за 

биологију и екологију бр. 04-200/2 од 4. 6. 2020. године, Катедре општеобразовних 

предмета бр. 06-200/7 од 02.06.2020. године, Секретаријата Факултета бр. 01-200/26 од 

8. 6. 2020. године. Наставно-научно веће је констатовало да су евидентирани кандидадти 

за избор Декана Природно-математичког факултета, др Милан Ковачевић, редовни 

професор у Институту за физику и др Марија Станић, редовни професор у Институту за 

математику и информатику. После тога поводом програма које су доставили 

евидентирани кандидати спровела се дискусија у којој су учествовали: проф. др Милан 

Јоксовић, проф. др Марија Станић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Милан 

Ковачевић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Бобан 

Стојановић и Небојша Ђусић, дипл.прав. По окончаној дискусији у циљу спровођења 

тајног гласања Наставно-научно веће је сходно одредбама члана 154 став 2  једногласно 

је донело следећу 
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О д л у к у 

IΙ-1. Одређује се да се приликом тајног гласања максимално може гласати на 

гласачком листићу за једног кандидата. 

Уколико у првом кругу гласања нико од кандидата не добије потребну већину 

организоваће се други круг гласања за кандидата са већим бројем гласова. 

После тога за спровођење тајног гласања Наставно-научно веће је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

II-2. Образује се комисија за спровођење тајног гласања за утврђивање листе 

евидентираних кандидата за избор Декана Факултета у наредном мандатном периоду у 

следећем саставу: 

1. проф. др Виолета Петровић 

2. Милица Грбовић, асистент и 

3. др Драгана Јаковљевић, асистент 

По завршеном тајном гласању из извештаја који је поднела комисија за 

спровођење тајног гласања утврђено је да је у првом кругу гласања од укупно 33 

гласачка листића 29 било важећих а 4 неважећа, с тим да је кандидат проф. др Марија 

Станић добила  16  гласова  "ЗА" док је 1 глас био „ПРОТИВ“, а проф. др Милан 

Ковачевић добио је 12 гласова „ЗА“. После тога приступило се другом кругу гласања за 

кандидата са већим бројем гласова у коме је проф. др Марија Станић остварила 23 гласа 

„ЗА“, 8 гласова „ПРОТИВ“ и док су два гласачка листића била неважећа. На основу  

наведеног тајног гласања Наставно-научно веће Факултета је донело следећу  

О д л у к у  

II-3. Евидентира се проф. др Марија Станић, редовни професор у Институту за  

математику и информатику Факултета за кандидата за избор на функцију Декана 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу у наредном мандатном периоду.  

Ову одлуку заједно са писаном изјавом кандидата о прихватању кандидатуре 

доставити Савету Факултета на даљи поступак.  

III 

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

математичког факултета у саставу: др Срећко Трифуновић, редовни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Неорганска хемија (председник Комисије); др Зоран Матовић, редовни професор; 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Неорганска хемија; др Сања Гргурић Шипка, редовни професор; Хемијски факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Неорганска хемија, као и дописа 

Универзитета бр. III-01-33/6 од 28.05.2020. године, констатујући да у року од 30 дана 

док је био на увиду јавности није било приговора, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

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

Биљана Петровић, ванредни професор, изабере у звање редовни професор за ужу 

научну област Неорганска хемија у Институту за хемију, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-200/4  од 27.05.2020. године у 

саставу: др Ненад Филиповић, редовни професор, Факултет инжењерских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењена информатика и рачунарско 

инжењерство (председник Комисије); др Зоран Јовановић, редовни професор у пензији, 

Електротехнички факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Рачунарска 

техника и информатика; др Марија Станић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама, као и сагласности Института за математику и информатику Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 26.02.2020. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Бобана Стојановића, ванредног професора у звање редовни професор за ужу научну 

област Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи  у 

Институту за математику и информатику Факултета, па се ставља на увид јавности 30 

дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

V 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-170/13 од 18.05.2020. 

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 редовни професор за ужу 

научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за 

биологију и екологију, Факултета. 

VI 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-200/17  од 05.06.2020. године 
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у саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и 

еволуција (председник Комисије), Академик др Драгослав Маринковић, редовни 

професор у пензији, Универзитет у Београду, Биолошки факултет; ужа научна 

област: Генетика и еволуција; др Снежана Станић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и 

еволуција, као и сагласности Института за биологију и екологију, Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 29.01.2020. године у листу „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 

Дарка Грујичића, доцента, у звање ванредни професор за ужу научну област 

Генетика и еволуција  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 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-200/9  од 03.06.2020. године у 

саставу: др Зоран Огњановић, научни саветник,  Математички институт, САНУ, 

Београд; ужа научна област: Математичка логика; др Миодраг Рашковић, редовни 

професор у пензији, Математички институт, САНУ, Београд; ужа научна област: 

Математичка логика (председник Kомисије); др Александар Перовић, редовни 

професор, Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Математика, као и сагласности Института за математику и информатику, Факултета, а 

по конкурсу расписаном дана 26.02.2020. године у листу „Послови“, Наставно-научно 

веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VI-2. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

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

Радосава Ђорђевића, ванредног професора, у звање ванредни професор за ужу 

научну област Алгебра и логика  у Институту за математику и информатику, 

Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у 

Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

VII 

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

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

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

(председник Комисије); др Зоран Ратковић, ванредни професор; Природно-

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

др Снежана Ђорђевић, ванредни професор; Медицински факултет Војномедицинске 

академије, Универзитет одбране у Београду; ужа научна област: Медицинска хемија, као 
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и дописа Универзитета бр. IV-01-41/6 од 28. 5. 2020. године, констатујући да у року од 

30 дана док је био на увиду јавности није било приговора, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Вера Дивац, научни сарадник, изабере у звање доцент за ужу научну област Органска 

хемија у Институту за хемију, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

VIII 

По захтеву Института за физику бр. 02-200/11 од 04.06.2020. 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 

VIII-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 Информатика у физици у Институту за физику Факултета. 

IX 

На основу члана 106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Зоран Матовић, редовни професор, Природно-

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

хемија (председник Комисије); др Срећко Трифуновић, редовни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Неорганска хемија; др Бранимир Јованчићевић, редовни професор, Хемијски 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Примењена хемија, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/17 

од 01.06.2020. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Марина Ћендић-Серафиновић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу 

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

X 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-200/16 од 

05.06.2020. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Екологија, биогеографија 
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и заштита животне средине, а у Институту за биологију и екологију, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Снежана Пешић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

заштита животне средине (председник Комисије), 

2. др Александар Остојић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

заштита животне средине; 

3. др Ана Савић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

XI 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-200/23 од 08.06.2020. 

године, а на основу члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-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 

Генетика и еволуција у Институту за биологију и екологију, Факултета. 

XII 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-200/14 од  05.06.2020. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XII-1. Покреће се поступак за избор др Симоне Ђуретановић, 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 Симоне 

Ђуретановић 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 Ана Петровић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине; 

3. др Момир Пауновић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“, Универзитет у Београду; научна област: Биологија, ужа 

научна област: Хидробиологија. 
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XIII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Милан Д. 

Јоксовић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); др Снежана 

Трифуновић, научни саветник, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; научна 

област: Хемија; др Ивана З. Матић, научни сарадник, Институт за онкологију и 

радиологију Србије, Београд; ужа научна област: Молекуларна биологија, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу 

Факултета бр. 25/16 од 26.05.2020. 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 Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Синтеза и биолошка активност деривата 1,3,4-тиадиазола изведених из фенолних 

киселина“ кандидата Катарине Јаковљевић и констатује да у року од 30 дана од дана 

стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

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

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

*         *        * 

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

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

Градимир Миловановић, редовни професор у пензији, Математички институт САНУ; 

ужа научна област: Нумеричка анализа и теорија апроксимација; др Марија Станић, 

редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Математичка анализа са применама (председник Комисије); др Дејан 

Бојовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама; др Бранислав 

Поповић, ванредни професор у пензији, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Методика, историја и филозофија математике; др 

Татјана Томовић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама, као и извештаја 

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

25/18 од 01.06.2020. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

XIII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 
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„Оцена грешке у стандардним квадратурама и квадратурама за Фуријеове 

коефицијенте Гаусовог типа“ кандидата Раде Мутавџић и констатује да у року од 30 

дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

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

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

*         *        * 

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

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

Бугарчић, редовни професор, Природни-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); др Зоран 

Ратковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; др Милан Вранеш, ванредни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна 

област: Аналитичка хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/21 од 08.06.2020. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Синтеза, карактеризација, биолошко и DFT испитивање хиноксалинона и 

бензоксазинона“ кандидата Јелене Петронијевић и констатује да у року од 30 дана од 

дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

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

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

*         *        * 

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

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

Тешевић, редовни професор, Хемијски факултет у Београду, Универзитет у Београду; 

ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); др Дејан Баскић, 

ванредни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Имунологија и микробиологија; др Милан Младеновић, ванредни 

професор; Природно-математички факултет у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу; 

ужа научна област: Биохемија; др Владимир Михаиловић, доцент, Природно-
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математички факултет у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Биохемија; др Марија Анђелковић, доцент; Факултет медицинских наука, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/20 од 08.06.2020. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Биолошка активност изолованих нафтохинона и екстраката ризома биљке 

Onosma visianii Clem“ кандидата Милене Вукић и констатује да у року од 30 дана од 

дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

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

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

*         *        * 

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

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

Ђорић, редовни професор, Математички факултет, Универзитет у Београду; ужа научна 

област: Геометрија; др Мића Станковић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Математика; др Мирослава 

Петровић-Торгашев, редовни професор у пензији, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Геометрија (председник Комисије), као 

и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу 

Факултета бр. 25/19 од 08.06.2020. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-5. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Неке специјалне врсте кривих, репера и површи у просторима Минковског“ 

кандидата Милице Грбовић и констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид 

јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

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

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

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

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

Јанковић, научни сарадник, Институт за информационе технологије Крагујевац, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија (председник Комисије); др Мирјана 

Попсавин, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом 

Саду; ужа научна област: Органска хемија; др Зоран Ратковић, ванредни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Органска хемија; др Дејан Баскић, ванредни професор, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Микробиологија и имунологија; др 

Марија Живковић, доцент, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; 

ужа научна област: Органска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/22 од 10.06.2020. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-6. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Ацилпирувати као прекурсори у синтези неких биолошки активних једињења“ 

кандидата Ненада Јоксимовића и констатује да у року од 30 дана од дана стављања на 

увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

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

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

XIV 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-200/20 од 

05.06.2020. године у саставу: др Оливера Милошевић Ђорђевић, редовни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Генетика и еволуција (предложени ментор); др Гордана Јоксић, научни 

саветник, Институт за нуклеарне науке Винча у Београду; научна област: Биологија, 

ужа научна област: Генетичка токсикологија; др Дарко Грујичић, доцент, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Генетика и еволуција (председник Комисије), као и сагласности Института за 

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

следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Детерминанте геномске нестабилности у лимфоцитима периферне крви 

пацијенткиња са карциномом ендометријума“ за израду докторске дисертације 

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

Оливера Милошевић-Ђорђевић . 

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. 

*         *        * 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-200/20 од 

05.06.2020. године у саставу: др Снежана Д. Марковић, доцент, Природно-

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

животиња и човека и молекуларна биологија (председник Комисије), др Драгана 

Шеклић, научни сарадник, Институт за информационе технологије, Универзитет у 

Крагујевцу; научна област: Биологија (предложени ментор), др Јелена 

Ракобрадовић, научни сарадник, Институт за онкологију и  радиологију Србије; 

научна област: Медицина, као и сагласности Института за биологију и екологију, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Молекуларни механизми миграције и инвазије имортализованих и примарних 

ћелијских линија колоректалног карцинома у третману матичним млечом и 

активном супстанцом 10H2DA“ за израду докторске дисертације кандидату Милени 

Јовановић. 

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

Шеклић. 

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 
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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. 

XV 

На основу захтева  Института за биологију и екологију, бр. 04-200/15 од 

05.06.2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-1. Преиначава се одлука бр. 130/X-1 од 11.03.2020. године, тако да гласи:  

„Одређују се рецензенти за оцену рукописа : „Механизми адаптација биљака“, аутора др 

Марине Топузовић, ванредног професора, у следећем саставу: 

 

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

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

заштита животне средине,  

2. др Горица Ђелић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака. 

XVI 

На основу захтева  Института за математику и информатику бр. 05-200/22 од 

08.06.2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа: „Увод у геометрију“, аутора  

др Емилија Нешовић у следећем саставу: 

1. др Мирослава Антић, ванредни професор, Математички факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Геометрија; 

2. др Тијана Шукиловић, доцент, Математички факултет, Универзитет у 

Београду; ужа аучна област: Геометрија. 

XVII 

На основу захтева Института за  математику и информатику бр. 05-200/21 од 

08.06.2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

XVII-1. Одређује се да се у складу са Одлуком о спречавању сукоба интереса и 

молбом проф. др Марије Станић, за испитивача на предмету Нумеричка математика за 

студента Данка Ђорђевића за школску 2019/2020. буде др Дејан Бојовић, ванредни 

професор. 

XVIII 

На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. VI-03-106/8 од 26.05.2020. 

године и  Деканског колегијума Факултета, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

XVIII-1. Предлаже се да заменик координатора Еразмус+ програма буде  др 

Владимир Михаиловић, доцент у Институту за хемију Природно-математичког 

факултета. 

XIX 

На основу дописа Института за физику бр. 02-200/10 од 04.06.2020. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIX-1. Предлаже се да листа чланова организационог и научног одбора за „11. 

Конгрес Балканске уније физичара (БПУ11)“, који ће се одржати 29. 8 - 2. 9. 2021. 

године у Београду буду: 

Чланови организационог одбора 

Др Милан Ковачевић, редовни проф. 

Др Ненад Стевановић, ванредни проф. 

Др Владимир Марковић, доцент 

Чланови научног одбора 

Др Светислав Савовић, редовни професор,  

Др Мирољуб Дугић, редовни професор 

Др Милан Ковачевић, редовни професор 

Др Виолета Петровић, ванредни професор 

Др Драгана Крстић, ванредни професор 

Др Саша Симић, доцент 

Др Владимир Марковић, доцент 

Др Сања Јанићевић, асистент са докторатом 

 

Уједно се упућује молба да Природно-математички факултет буде суорганизатор 

конгреса, без финансијског учешћа. 
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XX 

На основу дописа Продекана за наставу и председника Комисије за обезбеђење 

квалитета бр. 01-200/13 од 04.06.2020. године и достављеног Извештаја, сачињеног на 

основу резултата студентске анкете обрађених од стране Комисије за спровођење 

студентског вредновања квалитета студијских програма и педагошког рада наставника 

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

О д л у к у 

ΧΧ-1. Прихвата се Извештај о резултатима студентског вредновања квалитета 

студијских програма и педагошког рада наставника и сарадника за зимски семестар 

школске 2019/2020. године.  

Саставни део ове одлуке је Извештај из става 1 ове одлуке и налази се у прилогу. 

ΧΧΙ 

На основу захтева  доц. др Биљане Глишић, бр. 03-200/8 од 03.06.2020. године, а 

на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно 

је донело следећу 

О д л у к у 

XXI-1. Поништава се у целости одлука Наставно-научног већа бр.110/VII-3 од 

12.02.2020. године. 

XXII 

На основу захтева Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, 

Универзитет у Крагујевцу, бр. 01-200/5 од 27.05.2020. године, а на основу члана 176 

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

О д л у к у 

XXII-1. Даје се сагласност др Мирјани Павловић, доценту, за ангажовање на 

основним академским студијама Грађевинско инжењерство на Факултету за машинство 

и грађевинарство у Краљеву, за обавезне предмете Математика 1, са недељним фондом 

од три часа предавања у зимском семестру школске 2020/21. године, и Математика 2, 

са недељним фондом од три часа предавања у летњем семестру школске 2020/21. године. 

XXII-2.  Даје се сагласност др Силвани Маринковић, доценту, за ангажовање 

на основним академским студијама Грађевинско инжењерство на Факултету за 

машинство и грађевинарство у Краљеву, за обавезне предмете Математика 1, са 

недељним фондом од три часа предавања у зимском семестру школске 2020/21. године, 

и Математика 2, са недељним фондом од три часа предавања у летњем семестру 

школске 2020/21. године. 

На основу захтева Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, 

Универзитет у Крагујевцу, бр. 01-200/24 од 08.06.2020. године, а на основу члана 176 

Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

XXII-3.  Даје се сагласност др Ивани Радојевић, доценту, за ангажовање на 

основним академским студијама Инжењерство заштите на раду на Факултету за 

машинство и грађевинство у Краљеву, за обавезни предмет Биохемијски и 

микробиолошки принципи, са недељним фондом од три часа предавања у у летњем 

семестру школске 2020/21. године. 

XXIII 

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

Трифуновић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Иван Живић и проф. др Слађана 

Димитријевић. Наглашено је да је одржано неколико састанака у вези пројеката као и у 

вези посете Гочу. 

*         *        * 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова и 41 минут. 

*         *        * 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


