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З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане у електронском облику дана 14.04.2021. године, 

која је из техничких разлога, са малим закашњењем почела у 12 часова и 8 минута. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe 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 Невена Ђукић, проф. др Милош Ивановић, др 

Драгана Јаковљевић, 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 Милан Станковић, др Драгана 

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

Топузовић и Теодора Трифуновић. 

 

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

сопственој иницијативи: Секретар Факултета, Небојша Ђусић, дипл. правник, 

Самостални стручнотехнички сарадник за правне послове, Мирјана Ћурчић, дипл. 

правник. 

 

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

биологију и екологију. 

3. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање ванредни 

професор у Институту за физику. 

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

Институту за математику и информатику. 

5. Утврђивање предлога о избору предавача ван радног односа у Институту за 

математику и информатику. 

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

биологију и екологију. 

7. Покретање поступака за избор сарадника у звање асистент са докторатом у Институту 

за физику и Институту за хемију. 

8. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за хемију. 
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9. Разматрање Извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за физику. 

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

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

математику и информатику. 

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

12. Поверавање наставе на Институту за математику и информатику. 

13. Поверавање наставних активности које се односе на сараднике Факултета. 

14. Утврђивање предлога чланова Комисије за припрему материјала за акредитацију 

студијског програма мастер академских студија Биологија-молекуларна биологија. 

15. Утврђивање предлога кандидата за доделу годишње награде за наставно и 

научноистраживачко особље за изузетне резултате у научноистраживачком раду 

однодно уметничком раду постигнуте на Универзитету. 

16. Утврђивање предлога члана редакције Kragujevac Journal of Mathematices. 

17. Разно. 

 

 

I 

 

Записник под бројем 190 са XLVIII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 31.03.2021. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-210/16 од 13.04.2021. 

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 

 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање редовни професор за научну 

област: Биологија, ужу научну област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака у 

Институту за биологију и екологију Факултета. 

 

 

III 

 

На основу захтева Института за физику бр. 02-210/5 од 08.04.2021. 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 

 

III-1. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор за научну област: 

Физика, ужу научну област: Радијациона физика у Институту за физику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду, 

Институт за физику у Београду, Институт од националног значаја за Републику 

file:///G:/ZAPISNICI_NNV_PRIMERI/PRIMERI/odobravanje%20produzetka%20vrenmena%20odbrane.docx
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Србију; научна област: Физика; датум избора у звање: 28.02.2018. (председник 

Комисије); 

2. др Драгана Крстић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Радијациона физика; 

датум избора у звање: 11.09.2019; 

3. др Биљана Миленковић, виши научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, 

Институт за информационе технологије; научна област: Физика; датум избора 

у звање: 08.07.2020. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

IV 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 04-210/3 од 

05.04.2021. 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: Рачунарске науке, 

ужу научну област: Методологије рачунарства у Институту за математику и 

информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

 

1. др Зоран Огњановић, научни саветник, Математички институт САНУ у 

Београду; ужа научна област: Математичка логика и рачунарство; датум 

избора: 19.11.2008; 

2. др Милош Ивановић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Рачунарске 

комуникације (председник Комисије); датум избора: 14.06.2017; 

3. др Вишња Симић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Вештачка интелигенција; датум избора: 

14.07.2016. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

V 

 

На основу члана 127. Статута Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-210/15 од 12.04.2021. 

године у саставу: др Бобан Стојановић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи (председник Комисије), др Милош Ивановић, 

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

научна област: Рачунарске комуникације и др Ана Капларевић-Малишић, доцент, 

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

Програмирање, као и сагласности Института за математику и информатику Факултета, 

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

 

V-1. Срђан Атанасијевић, магистар из области: Архитектура Рачунара и 

директор Global deliveri организације Comtrade, бира се у звање предавача ван радног 

односа на предмету Увод у софтверско инжењерство на Основним академским студијама 

Информатике у Институту за математику и информатику, на период у трајању од једне 

школске године. 

Предлаже се Декану Факултета да са именованим закључи Уговор о ангажовању 

са укупним фондом од 10 часова. 

* * * * 

На основу члана 127. Статута Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-210/15 од 12.04.2021. 

године у саставу: др Бобан Стојановић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи (председник Комисије), др Милош Ивановић, 

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

научна област: Рачунарске комуникације и др Ана Капларевић-Малишић, доцент, 

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

Програмирање, као и сагласности Института за математику и информатику Факултета, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

V-2. Татјана Атанасијевић, Менаџер дизајна и креативног развоја софтверских 

производа у фирми Comtrade, бира се у звање предавача ван радног односа на предмету 

Интеракција човек-рачунар на Основним академским студијама Информатике Институту 

за математику и информатику, на период у трајању од једне школске године. 

Предлаже се Декану Факултета да са именованим закључи Уговор о ангажовању 

са укупним фондом од 10 часова. 

 

 

VI 

 

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

математичког факултета у саставу: др Тијана Цветић Антић, ванредни професор, 

Биолошки факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Физиологија и 

молекуларна биологија биљака, др Биљана Бојовић, доцент, Природно-математички 

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

(председник Комисије) и др Марина Топузовић, ванредни професор, Природно-

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

фитохемија и систематика биљака, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр. 25/26 од 12.04.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

 

О д л у к у 

 

VI-1. др Драгана Јаковљевић, асистент, бира се у звање асистент са докторатом 

за научну област: Биологија, ужу научну област: Физиологија биљака у Институту за 

биологију и екологију Факултета, на три године.  
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VII 

 

По захтеву Института за физику бр. 02-210/6 од 08.04.2021. године, а на основу 

члана 103 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 сарадника у звање асистент са докторатом за 

научну област: Физика, ужу научну област: Атомска, молекулска и оптичка физика у 

Институту за физику Факултета. 

 

* * * * 

 

По захтеву Института за хемију бр. 03-210/8 од 08.04.2021. године, а на основу 

члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

 

О д л у к у 

 

VII-2. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за 

научну област: Хемија, ужу научну област: Физичка хемија у Институту за хемију 

Факултета. 

 

 

VIII 

 

По захтеву Института за хемију бр. 03-210/9 од  08.04.2021. године, а на основу 

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

следећу 

  

О д л у к у 

 

VIII-1. Покреће се поступак за избор Сандрe С. Јовичић Милић, истраживача-

приправника у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију 

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

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Сандрe С. Јовичић 

Милић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Верица В. Јевтић, ванредни професор; Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Неорганска хемија 

(председник Комисије); 

2. др Едина Авдовић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

информационе технологије; научна област: Хемија; 

3. др Јелена Пољаревић, доцент, Универзитет у Београду, Хемијски факултет; 

ужа научна област: Општа и неорганска хемија. 
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IX 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 02-210/4 од 

08.04.2021. године у саставу: др Светислав Савовић, редовни професор, Универзитет у 

Крагујевцу; Природно-математички факултет; ужа научна област: Нуклеарна физика 

(председник Kомисије), др Иванка Божовић-Јелисавчић, научни саветник, 

Универзитет у Београду; Институт за нуклеарне науке Винча – Институт од националног 

значаја за Републику Србију; ужа научна област: Физика елементарних честица 

(предложени ментор) и др Иван Смиљанић, научни сарадник, Универзитет у Београду 

Институт за нуклеарне науке Винча - Институт од националног значаја за Републику 

Србију; ужа научна област: Физика елементарних честица, као и сагласности Института 

за физику, а након образложења од стране проф. др Светислава Савовића, 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 „MЕТОД 

МЕРЕЊА ОДНОСА ГРАНАЊА ХИГСОВОГ БОЗОНА BR (H→γγ) НА 3 ТЕV CLIC“  

за израду докторске дисертације кандидату Горану Качаревићу, студенту ДАС Физика. 

 

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

Божовић-Јелисавчић, научни саветник. 

 

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. 

 

 

X 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр.  05-210/10 од 

09.04.2021. године и члана 39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 



7 
 

„Contribution to the theory of random environment integer-valued autoregressive 

processes“ и испуњености услова кандидата Богдана Пирковића, асистента и студента 

Докторских студија – Докторска школа математике и предложеног ментора, за израду 

докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Мирослав Ристић, редовни професор, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет, ужа научна област: Математика (председник 

Комисије); 

2. др Предраг Поповић, доцент, Универзитет у Нишу, Грађевинско-

архитектонски факултет, ужа научна област: Математика; 

3. др Слађана Димитријевић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет, ужа научна област: Математичка анализа са применама. 

 

За ментора докторске дисертације предложен је др Александар Настић, редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област 

Математика. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

XI 

 

На основу захтева Филипа Вукајловића, асистента и студента ДАС Биологија и 

сагласности Института за биологију и екологију бр. 04-210/13 од 12.04.2021. године, а у 

складу са чланом 18 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу и чланом 50 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-1. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под насловом 
„Утицај исхране на животни циклус и морфолошку варијабилност Plodia interpunctella 

(Lepidoptera: Pyralidae)“ кандидату Филипу Вукајловићу и то у трајању до годину дана, 

због недостатка адекватне опреме, кашњења испоруке хемикалија и биохемијских 

анализа  за израду докторске дисертације. 

 

XII 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-210/14 од 

12.04.2021. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-1. Одређује се да ће: 

-доц. др Бранко Арсић изводити наставу и испите у школској 2020/2021. и то: 
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-доц. др Бранко Арсић изводити испите у школској 2020/2021. години, и то: 

 

 

 

 

XIII 

 

На основу дописа Продекана за наставу бр. 01-210/17 од 13.4.2021. године, а на 

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

донело следећу  

 

О д л у к у 

 

XIII-1. Одређује се да ће наставне активности у школској 2020/21. години у 

Институту за физику Факултета држати следећи сарадници: 

 

1. 

 

 

 

Ана Симовић 

 

 

 

Асистент са 

докторатом 

Електродинамика 

Фотоника 

Метрологија 

Практикум из физичке механике 

Техника физичког експеримента  

Информатика 

2. 

 

 

Сања Јанићевић 

 

 

Асистент са 

докторатом 

Класична теоријска физика  

Физичка механика 

Теоријска механика 

Квантна теоријска физика 

Физика за биологе 

3. Небојша Даниловић 

Асистент са 

докторатом 

Физика 1 (за хемичаре) 

Молекуларна физика 

4. 

 

 

 

Христина Делибашић 

 

 

 

Асистент 

Аналогна електроника 

Електрична мерења и сензори 

Методика наставе физике 

Дигитална електроника  

Архитектура рачунара 1 

Основне академске студије Информатике 

Шифра  Назив предмета Наставник, звање 

19.INF044 Софтверски алати Др Бранко Арсић, доцент 

19.IN1032 Увод у науку о подацима Др Бранко Арсић, доцент 

Мастер академске студије Информатике 

Шифра  Назив предмета Наставник, звање 

19.IN1011 Машинско учење 2 Др Бранко Арсић, доцент 

Мастер академске студије Екологије 

Шифра  Назив предмета Наставник, звање 

Е215 Просторне базе података и географски 

информациони системи 
Др Бранко Арсић, доцент 
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Историја физике  

Електротехника 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Милош Адамовић 

 

 

 

Асистент 

Статистичка физика 

Методика рада са талентованим 

ученицима 

Физика чврстог стања 

Квантна статистичка физика 

Физика за екологе 

Методика решавања рачунских задатака 

Теорија поља и симетрије 

   6. 

 

 

 

Љубица Кузмановић 

 

 

 

Асистент 

Наставна средства физике 1 

Основи биофизике 

Електромагнетизам 1 

Физичке основе ел терапије и ел 

дијагностике 

Физика плазме 

Оптика  

Електромагнетизам 2 

 

7. 

 

Марко Милошевић 

 

Истраживач 

приправник 

Практикум из електромагнетизма 

Практикум из електомагнетизма и оптике 

9. 

 

Жељко Цимбаљевић 

 

Истраживач 

приправник 

Програмски језици више генерације 

Атомска физика 

Субатомска физика 

 

* * * * 

 

На основу дописа Продекана за наставу бр. 01-210/17 од 13.4.2021. године, а на 

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

донело следећу  

 

О д л у к у 

 

XIII-2. Одређује се да ће наставне активности у школској 2020/21. години у 

Институту за хемију Факултета држати следећи сарадници: 

 
 

1. Зоран Симић 

Асистент са 

докторатом 

Анализа животних намирница 

Аналитичка хемија 1 

2. 

 

Драгана Стевановић 

 

Асистент са 

докторатом 

Органске синтезе 1 

Органске синтезе 2 

Индустијска хемија 2 

3. 

 

Иван Јаковљевић 

 

Асистент 

Аналитичка хемија 2 

Инструментална аналитичка хемија 1 

Одабрана поглавља неорганске хемије 

Основи тополошке анализе 2 

4. 

 

 

Невена Томашевић 

 

 

Асистент 

Биохемија 

Медицинска биохемија 

Примењена биохемија 

микроорганизама 
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Биоорганска хемија 

Хемија природних производа 

5. 

 

Анђела Франицх 

 

Асистент 

Неорганска хемија 1 

Хемија раствора 

Одабрана поглавља неорганске хемије 

6. Тина Андрејевић 

Истраживач 

сарадник 

Основи хемије 

Комплекси у медицини 

7. Јована Бугариновић 

Истраживач 

сарадник 

Органска хемија 3 

Органска хемија животне средине 

8. Слађана Ђорђевић 

Истраживач 

сарадник 

Физичка хемија 1 

Физичка хемија 2 

9. 

 

 

Маја Ђукић 

 

 

Истраживач 

сарадник 

Методе санације хемијских 

акцидената 

Систем квалитета 

Опасне материје и упављање опасним 

отпадом 

10. Весна Миловановић 

Истраживач 

сарадник 

Органска хемија 2 

Биоорганска хемија 

11. Марко Пешић 

Истраживач 

сарадник 

Органска хемија 3 

Органска хемија животне средине 

12. 

 

Снежана Радисављевић 

 

Истраживач 

сарадник 

Хемија атмосфере 

Неорганске синтезе и методе 

карактеризације 

13. Изудин Реџеповић 

Истраживач 

сарадник 

Увод у хемоинформатику 

14. Никола Срећковић 

Истраживач 

сарадник 

Основи органске и биохемијске 

спектроскопије 2 

15. Душан Ћоћић 

Истраживач 

сарадник 

Механизми неорганских реакција 

16. Јовица Бранковић 

Истраживач 

приправник 

Хемија антиоксиданата 

Органска хемија 2 

17. Сандра Јовичић Милић 

Истраживач 

приправник 

Хемија (физика) 

Бионеорганска хемија 

18. Милица Међедовић 

Истраживач 

приправник 

Неорганска хемија 2 

19. Ђорђе Петровић 

Истраживач 

приправник 

Хемија (физика) 

Бионеорганска хемија 

20. Марко Радовановић 

Истраживач 

приправник 

Општа хемија 

 

21. Невена Стевановић 

Истраживач 

приправник 

Основи хемије 

22. Игњат Филиповић 

Истраживач 

приправник 

Опша хемија 

23. Ангенила Цаковић 

Истраживач 

приправник 

Индустријска хемија 1 

 

 

* * * * 
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На основу дописа Продекана за наставу бр. 01-210/17 од 13.4.2021. године, а на 

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

донело следећу  

 

О д л у к у 

 

XIII-3. Одређује се да ће наставне активности у школској 2020/21. години у 

Институту за биологију и екологију Факултета држати следећи сарадници: 

 

1. 

 

 

 

 

Милена Милутиновић 

 

 

 

 

Асистент са 

докторатом 

Молекуларне основе живог света 

Цито-хистолошке методе 

Основи биотехнологије 

Молекуларна биологија Еукариота 

Хематологија 

Основи молекуларне биологије 

Биологиоја човека 

Молекуларне методе структурне 

биологије 

2. 

 

 

Тијана Величковић 

 

 

Асистент 

Конзервациона биологија 

Менаџмент угрожених врста 

Основи хидробиологије 

Основи екологије 

Хидроекологија 

Акватична фауна као биоиндикатор 

3. 

 

 

 

 

Невена Ђорђевић 

 

 

 

 

Асистент 

Заштита животне средине 

Примењена алгологија 

Еколошки моноторинг животне 

средине 

Човек и животна средина 

Процена утицаја на животну средину 

Алгологија 

Обнова и унапређење екосистема 

Екологија алги 

4. 

 

 

Стефан Марковић 

 

 

Асистент 

Биохемија 

Биологија ћелије 

Експериментална биохемија 

Основи цитологије 

Фитохемија 

Ензимологија 

5. 

 

 

Невена Петровић 

 

 

Асистент 

Микологија 

Примењена микологија 

Биолошки активне супстанце 

Систематика алги и гљива 

Макромицете 

Екологија гљива 

6. 

 

 

 

Јована Тубић-Вукајловић 

 

 

 

Асистент 

Основи генетике са 

генотоксикологијом 

Екологија и генетика човека 

Генетика 

Цитогенетика 

Савремена настава у биологији 
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Хумана и медицинска генетика 

7. 

 

 

Ненад Златић 

 

 

Истраживач 

сарадник 

Синекологија 

Фитогеографија 

Екологија биљака 

Екологија и географија биљака 

Систематика виших биљака 

8. 

 

Филип Поповић 

 

Истраживач 

сарадник 

Синекологија 

Екологија животиња 

Екологија и географија животиња 

9. 

 

 

 

Марија Милошевић 

 

 

 

Истраживач 

сарадник 

Општа физиологија 

Екофизиологија животиња 

Ендокринологија 

Упоредна физиологија 

Физиологија психичких процеса 

Биофизички системи и животна 

средина 

10. 

 

Милица Кањевац 

 

Истраживач 

приправник 

Физиологија биљака 

Екофизиологија биљака 

Култура биљних ћелија и ткива 

11. Александра Никезић 

Истраживач 

приправник 

Матичне ћелије и биотехнологија 

12. 

 

Глорија Ћирковић 

 

Истраживач 

приправник 

Морфологија и систематика хордата 

Функционална морфологија кичмењака 

Сисари 

Систематика и филогенија кичмењака 

13. 

 

Предраг Симовић 

 

Истраживач 

приправник 

Зоологија бескичмењака 1 

Морфологија и систематика 

бескичмењака 

Зоологија бескичмењака 2 

 

* * * * 

 

На основу дописа Продекана за наставу бр. 01-210/17 од 13.4.2021. године, а на 

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

донело следећу  

 

О д л у к у 

 

XIII-4. Одређује се да ће наставне активности у школској 2020/21. години у 

Институту за математику и информатику Факултета држати следећи сарадници: 

 

1. 

 

  

Александар Аксентијевић 

 

  

Асистент 

Теорија мере и интеграције 

Математика 3 (физика) 

Парцијалне интегралне једначине 

Анализа 4  

Анализа 1 

Функционална анализа 

2. 

 

 

Марко Дабић 

 

 

Асистент 

Математика 1 (информатика) 

Основи информатике (психологије) 

Математика 2 (информатика) 

Статистика и рачунарство (екологија) 
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Математика 3 (информатика) 

3. 

 

 

 

 

 

Јелена Ђорђевић 

 

 

 

Асистент 

Нацртна и компјутерска геометрија 

Одабрана поглавља геометрије 

Аналитичка геометрија 

Увод у геометрију 

Нееуклидске геометрије 

Диференцијална геометрија 

Геометрија 

4. 

 

 

 

 

Александар Јовановић 

 

 

Асистент 

Анализа 2  

Математика 1 (информатика) 

Увод у анализу и алгебру 

Нумеричка математика (информатика) 

Комплексна анализа 

5. 

 

 

 

Лазар Крстић 

 

 

 

Асистент 

Алгоритамске стратегије 

Увод у вештачку интелигенцију 

Машинско учење 1 

Програмирање сложених софтверских 

система 

Софтверско инжењерство 

Интелигентни системи 

6. 

 

 

Љубица Мијајиловић 

 

 

Асистент 

Рачунарски системи 

Архитектура и организација рачунара 

Рачунарске мреже 

Пројектовање VLSI 

7. 

 

 

Љубица Милевић 

 

 

Асистент 

Математичка логика и теорија скупова 

Линеарна алгебра 2 

Алгебра и логика 

Одабрана поглавља алгебре и логике 

Линеарна алгебра 1 

Алгебарске структуре 

8. Лана Миљковић 

Асистент 

Информациони системи 1 

Електронско пословање 

Информациони системи 2 

9. 

 

 

 

 

Богдан Пирковић 

 

 

Асистент 

Одабрана поглавља статистике 

Вероватноћа и статистика 1 

Вероватноћа и статистика 2 

Статистика и рачунарство (биологија) 

Математика3 (информатика) 

Математика 2 (физика) 

10. 

 

Даница Продановић 

 

Асистент 

Обрада великих количина података 

Рачунарске симулације 

Логичко и функцијско програмирање 

11. 

 

 

Теодора Трифуновић 

 

 

Асистент 

Увод у анализу и алгебру 

Вероватноћа и статистика 1 

Визуелизација и анализа података 

Вероватноћа и статистика 

Математика 2 (хемија) 

Вероватноћа и статистика 2 

12. 

 

 

Немања Вучићевић 

 

 

Сарадник 

у настави 

Топологија 1 

Теоријске основе информатике 

Математика 1 (физика) 
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  Увод у финансијску математику 

Топологија 2 

Математика 3 (информатика) 

Увод у програмирање (математика) 

13. 

 

 

 

 

Никола Бачанин 

 

 

 

 

Сарадник 

у настави 

Практикум из програмирања 1 

Практикум из програмирања 3 

(математика) 

Структуре података и алгоритми 1 

Клијентске Web технологије 

Основе програмирања 

Програмирање сложених софтверских 

система 

14. 

 

 

Јелена Димитријевић 

 

 

Сарадник 

у настави 

Диференцијалне једначине 

Основи информатике (психологиоја) 

Дискретна математика 

Математика 2 (информатика) 

Методика 

Теорија бројева и криптографија 

15. 

 

 

Андреја Живић 

 

 

Сарадник 

у настави 

Дизајн софтвера 

Веб програмирање 

Практикум ОЦ 

Софтверски инжењеринг 

Објектно-оријентисао програмирање 

Практикум из програмирања 3 

16. 

 

 

 

Александра Милосављевић 

 

 

 

Сарадник 

у настави 

Математика 1 (хемија) 

Одабрана поглавља елементарне 

математике 

Увод у програмирање (математика) 

Анализа 1 

Теоријске основе информатике 

Анализа 3 

17. 

 

 

Драгутин Остојић 

 

 

Сарадник 

у настави 

Алгоритамске стратегије 

Оперативни системи 2 

Структуре података и алгоритми 2 

Рачунарска графика 

Паралелно програмирање 

Практикум ООП 

 

 

 

XIV 

 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-210/2 од 07.04.2021. године, 

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

је донело следећу:  

 

О д л у к у 

 

XIV-1. Формира се Комисија за припрему материјала за акредитацију студијскoг 

програма мастер академских студија Биологије-молекуларна билогија Природно-

математичког Факултета у следећем саставу: 
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1. др Бранка Огњановић, редовни професор, 

2. др Милан Станковић, ванредни професор, 

3. др Снежана Марковић, доцент, 

4. др Олгица Стефановић, доцент, 

5. др Милош Матић, доцент, 

6. др Ивана Радојевић, доцент. 

 

 

XV 

 

На основу позива Универзитета у Крагујевцу о достављању предлога кандидата за 

доделу годишње награде за наставно и научноистраживачко особље за изузетне резултате 

у научноистраживачком раду односно уметничком раду постигнуте на Универзитету, бр. 

I-01-232 од 19.03.2021. године, чланови Наставно-научног већа Факултета приступили су 

предлагању кандидата за избор на наведену функцију. Наставно-научном већу су 

достављени предлози Института за хемију бр. 03-210/12 од 12.04.2021. године и 

Института за физику бр. 02-210/7 од 08.04.2021. године. Институт за хемију је предложио 

кандидата – проф. др Светлану Марковић, редовног професора, а Институт за физику је 

дао предлог да сва четири Института Факултета предложе по једног кандидата.  

Након дискусије у којој су учествовали проф. др Светислав Савовић и проф. др 

Александар Остојић, Наставно-научно веће Факултета је приступило гласању.  

 На основу предлога Института за физику бр. 02-210/7 од 08.04.2021. године, а 

након спроведеног гласања, Наставно-научно веће Факултета није донело одлуку по овом 

предлогу, јер је за овај предлог гласању приступило 29 чланова Наставно-научног већа, 

од тога је 13 гласова било „ЗА“, 7 гласова „ПРОТИВ“ и 9 гласова „УЗДРЖАН“ . 

* * * * 

На основу предлога Института за хемију бр. 03-210/12 од 12.04.2021. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу:  

 

О д л у к у 

 

XV-1. Предлаже се Универзитету у Крагујевцу да у име Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу да као кандидат за доделу годишње награде за наставно и 

научноистраживачко особље за изузетне резултате у научноистраживачком раду односно 

уметничком раду постигнуте на Универзитету, буде проф. др Светлана Марковић, 

редовни професор у Институту за хемију Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу. 
 

 Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 

 

 

XVI 

 

На основу предлога Главног и одговорног уредника часописа Kragujevac Journal of 

Mathematics број 05-210/11 од 09.04.2021. године, Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следећу 
 






