
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 620 

15.12.2021. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

Са III седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултетa у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 15.12.2021. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe 27 чланова већа и то: 

др Јована Богојески, доцент, др Бојана Боровићанин, ванредни професор, др Филип 

Вукајловић, асистент, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, предавач, др Радмила Глишић, 

ванредни професор, др Небојша Даниловић, асистент са докторатом, др Мирољуб Дугић, 

редовни професор, др Горица Ђелић, ванредни професор, др Радосав Ђорђевић, редовни 

професор, др Иван Живић, редовни професор, др Верица Јевтић, ванредни професор, др 

Милан Ковачевић редовни професор, др Маријана Косанић, ванредни професор, Лазар 

Крстић, асистент, др Бранка Огњановић, редовни професор, др Александар Остојић, 

ванредни професор, др Биљана Петровић, редовни професор, др Виолета Петровић, 

ванредни професор, др Зорица Петровић, редовни професор, др Славко Раденковић, 

ванредни професор, др Марија Станић, редовни професор, др Зорка Станић, ванредни 

професор, др Милан Станковић, ванредни професор, др Драгана Стевановић, асистент са 

докторатом, др Ненад Стевановић, ванредни професор, др Бобан Стојановић, редовни 

професор и  др Марина Топузовић, редовни професор. 

 

Седници је са малим закашњењем приступила др Вишња Симић, доцент, па је 

седници у даљем раду присуствовало укупно 28 чланова. 

 

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 и Алекса 

Ђурђевић, Студент продекан. 

 

Седницом Наставно-научног већа Факултета председавала је проф. др Марија 

Станић, Декан Факултета. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Верификација мандата новог члана и престанак мандата старог члана Наставно-научног 

већа. 

2. Усвајање Записника са претходне седнице. 

3. Покретање поступака за избор наставника у звање редовни професор у Институту за 

биологију и екологију. 

4. Утврђивање предлога чланова Комисија за избор наставника у звање ванредни 

професор у Институту за математику и информатику. 

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

физику. 

6. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за математику и 

информатику. 
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7. Утврђивање предлога чланова Комисија за избор сарадника у звање асистент са 

докторатом у Институту за хемију и Институту за биологију и екологију. 

8. Доношење одлука о избору сарадника у звање асистент у Институту за математику и 

информатику. 

9. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за математику и информатику. 

10. Покретање поступка за избор сарадника у звање сарадник у настави у Институту за 

математику и информатику. 

11. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање сарадник у настави 

у Институту за математику и информатику. 

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

за математику и информатику. 

13. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисија за оцену научне 

заснованости тема докторских дисертација и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за биологију и екологију и Институту за математику 

и информатику. 

14. Разматрање Извештаја Комисија за оцену научне заснованости теме докторских 

дисертација и испуњености услова кандидата у Институту за математику и 

информатику и Институту за хемију. 

15. Разматрање захтева за продужење рока за одбрану докторске дисертације у Институту 

за биологију и екологију. 

16. Избор Руководиоца Докторских академских студија Физика. 

17. Предлог допуне листе ментора за школску 2021/2022. годину. 

18. Доношење одлуке о укидању МАС Биологија-молекуларна биологија. 

19. Формирање Организационог одбора за обележавање 130 година од рођења и 40 година 

од смрти Тадије Пејовића. 

20. Преиначење одлуке Наставно-научног већа број 530/VIII-2 од 10. 11. 2021. године. 

21. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

22. Разно. 

 

I 

 

На основу дописа Института за физику бр. 02-620/4 од 06.12.2021. године, а сходно 

члану 175 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

 

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

Владимиру Марковићу, доценту и Управнику Института за физику, у текућем мандатном 

периоду. 

Верификацијом мандата доц. др Владимир Марковић је постао пуноправни члан 

Већа на текућој седници. 

Утврђује се да је на основу члана 178 став 6 Статута Факултета др Драгани Крстић, 

ванредном професору у Институту за физику престао мандат члана Наставно-научног већа, 

даном ступања на дужност др Владимира Марковића на фшункцију Управника Института 

за физику. 

 

II 

 

Записник под бројем 560 са II седнице Наставно-научног већа у текућем мандатном 

периоду, одржане дана 24.11.2021. године, једногласно је усвојен. 
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III 

 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-620/25 од 14.12.2021. 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 

 

 III-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 Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

у Институту за биологију и екологију Факултета. 

 

* * * * 

 

По захтеву Института за биологију и екологију бр.04-620/24 од 14.12.2021. 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 

 

 III-2. 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 Биохемија у Институту за биологију и екологију 

Факултета 

 

IV 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-620/12 од 

09.12.2021. 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 ванредни професор 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 Срђан Шкрбић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Информациони системи; датум избора 

15.10.2019; 

2. др Ненад Филиповић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу; Факултет 

инжењерских наука; ужа научна област: Примењена механика и примењена 

информатика и рачунарско инжењерство; датум избора: 27.05.2010; 

3. др Бобан Стојановић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Примењено рачунарство и 

информационе технологије и системи; датум избора 24.09.2020. (председник 

Комисије). 
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Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

* * * * 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-620/11 од 

09.12.2021. 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 ванредни професор за научну област Математика, ужу 

научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

1. Академик др Градимир Миловановић, редовни професор у пензији, Математички 

институт САНУ; ужа научна област: Нумеричка анализа и теорија апроксимација; 

датум избора у звање: 03.03.1986. (председник Комисије); 

2. др Марија Станић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама; 

датум избора у звање: 30.11.2017; 

3. др Дејан Бојовић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама; 

датум избора у звање: 12.04.2017. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

V 

По захтеву Института за физику бр. 02-620/2 од 02.12.2021. 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 ванредни професор за научну 

област Физика, ужу научну област Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за 

физику Факултета. 

  

 

VI 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-620/10 од 09.12.2021. 

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 
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О д л у к у 

 

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

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

Математика, ужу научну област Алгебра и логика у Институту за математику и 

информатику Факултета. 

 

VII 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-620/16 од 13.12.2021. године и члана 

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

   

О д л у к у 

 

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

избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за научну област Хемија, ужу 

научну област Аналитичка хемија, а у Институту за хемију Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Зорка Станић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Аналитичка хемија (председник 

Комисије); 

2. др Љубинка Јоксовић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Аналитичка хемија;  

3. др Александар Лолић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Хемијски 

факултет; ужа научна област: Аналитичка хемија. 

 

* * * * 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-620/19 од 13.12.2021. 

године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

   

О д л у к у 

 

VII-2. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за научну област Биологија, ужу 

научну област Зоологија, а у Институту за биологију и екологију Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Ивана Живић, редовни професор, Универзитет у Београду, Биолошки факултет; 

ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња; 

2. др Александар Остојић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине; 

3. др Ана Митровски Богдановић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Зоологија (председник Комисије). 
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VIII 

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

математичког факултета у саставу: др Ненад Теофанов, редовни професор, Универзитет у 

Новом Саду, Природно-математички факултет; ужа научна област: Функционална анализа 

(председник Комисије), др Сузана Алексић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама 

и др Татјана Томовић Младеновић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/70 од 

02.12.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VIII-1. Немања Вучићевић, мастер математичар, бира се у звање асистент за 

научну област Математика, ужу научну област Математичка анализа са применама у 

Институту за математику и информатику Факултета, на три године.   

 

* * * * 

 

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

математичког факултета у саставу: др Ненад Теофанов, редовни професор, Универзитет у 

Новом Саду, Природно-математички факултет; ужа научна област: Функционална анализа 

(председник Комисије), др Сузана Алексић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама 

и др Татјана Томовић Младеновић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/69 од 

02.12.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VIII-2. Александра Милосављевић, мастер математичар, бира се у звање  

асистент за научну област Математика, ужу научну област Математичка анализа са 

применама у Институту за математику и информатику Факултета, на три године.   

 

 

IX 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-620/8 од 

09.12.2021. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

   

О д л у к у 

 

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

једног сарадника у звање асистент за научну област Рачунарске науке, ужу научну област 

Методологије рачунарства, а у Институту за математику и информатику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 
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1. др Милош Ивановић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Рачунарске комуникације (председник 

Комисије);  

2. др Милан Тасић, редовни професор, Универзитет у Нишу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Рачунарске науке;  

3. др Ана Капларевић-Малишић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Методологије рачунарства. 

 

 

X 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-620/9 од 09.12.2021. 

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

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за научну 

област Математика, ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

 

 

XI 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-620/14 од 

09.12.2021. године и члана 104 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

   

О д л у к у 

 

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

једног сарадника у звање сарадник у настави за научну област Рачунарске науке, ужу 

научну област Методологије рачунарства, а у Институту за математику и информатику 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Милош Ивановић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Рачунарске комуникације (председник 

Комисије);  

2. др Милан Тасић, редовни професор, Универзитет у Нишу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Рачунарске науке;  

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

факултет; ужа научна област: Методологије рачунарства. 

 

 

XII 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Биљана Петровић, редовни професор, 

Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа научна област: 
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Неорганска хемија (председник Комисије), др Јована Богојески, доцент, Универзитет у 

Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа научна област: Неорганска хемија и др 

Ана Рилак Симовић, виши научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

информационе технологије; научна област: Хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/74 од 07.12.2021. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
 

XII-1. Милица Међедовић, истраживач-приправник, бира се у звање истраживач-

сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, на четири године. 

 

* * * * 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

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

пензији, дописни члан САНУ, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Неорганска хемија (председник Комисије), др Дарко П. 

Ашанин, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за информационе 

технологије; научна област: Хемија и др Биљана Ђ. Глишић, доцент, Универзитет у 

Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа научна област: Неорганска хемија, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/73 од 

07.12.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
 

XII-2. Невена Љ. Стевановић, истраживач-приправник, бира се у звање 

истраживач-сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, на четири 

године. 

 

* * * * 

 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Александар Настић, редовни професор, 

Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет; ужа научна област; Математика 

(председник Комисије), др Слађана Димитријевић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама 

и др Сузана Алексић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

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

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/76 од 

13.12.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
 

XII-3. Богдан Пирковић, студент ДАС Математика, бира се у звање истраживач-

сарадник за научну област Математика у Институту за математику и информатику 

Факултета, на четири године. 
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XIII 

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 Тијана Цветић Антић, ванредни 

професор, Универзитет у Београду, Биолошки факултет; научна област: Биологија, ужа 

научна област: Физиологија и молекуларна биологија биљака (председник Комисије), др 

Биљана Бојовић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет; 

научна област: Биологија, ужа научна област: Физиологија биљака (предложени ментор) и 

др Сузана Живковић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду, Институт за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“, научна област: Биологија, ужа научна 

област: Физиологија биљака, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе 

и продекана за наставу Факултета бр. 25/71 од 02.12.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIII-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: „Ефекат индукованих 

метаболичких промена у фази клијања семена на физиолошко-биохемијске 

карактеристике одабраних гајених биљака“ и испуњености услова кандидата Милице 

Кањевац, студента ДАС Биологија и истраживача-приправника и констатује да у року од 

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

 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке доц. др Биљана 

Бојовић. 

 

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. 

 

* * * * 

 

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 Мирослава Петровић Торгашев, 

редовни професор, Државни универзитет у Новом Пазару; ужа научна област: Геометрија 

(председник Комисије), др Емилија Нешовић, редовни професор, Универзитет у 

Крагујевцу, Природно-математички факултет, ужа научна област: Геометрија (предложени 

ментор) и др Александар Шебековић, доцент, Државни универзитет у Новом Пазару, ужа 

научна област: Геометрија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу Факултета бр. 25/72 од 02.12.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

 

XIII-2. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Симетрије и псеудо-симетрије 

идеалних подмногострукости у Римановој геометрији“ и испуњености услова кандидата 

Анице Пантић, студента ДАС Математика и констатује да у року од 15 дана од дана 

стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

 

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

Емилија Нешовић. 

 

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. 

 

 

XIV 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-620/5-1 од 

09.12.2021. 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 Срђан Шкрбић, 

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

научна област: Информациони системи и др Милош Ивановић, ванредни професор, 

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

Рачунарске комуникације (предложени ментор), као и сагласности Института за 

математику и информатику, 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 „Оптимизација 

дистрибуираних честичних симулација Монте-Карло типа применом метода 

машинског учења“ за израду докторске дисертације кандидату Срђану Николићу, 

студенту ДАС Рачунарске науке. 

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

Милош Ивановић. 

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. 
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 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. 03-620/18 од 13.12.2021. 

године у саставу: др Снежана Рајковић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Неорганска хемија (предложени 

коментор), др Горан Јањић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду; Институт за 

хемију, технологију и металургију; научна област: Хемија (предложени коментор), др 

Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији, дописни члан САНУ, Универзитет у 

Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа научна област: Неорганска хемија 

(председник Комисије), др Катарина Анђелковић, редовни професор, Универзитет у 

Београду, Хемијски факултет; ужа научна област: Неорганска хемија и др Марија 

Живковић, доцент; Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука; ужа научна 

област: Органска хемија, као и сагласности Института за хемију, 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 „Структурна, 

теоријска и антитуморска испитивања динуклеарних комплекса платине(II) и 

паладијума(II) са ароматичним N-хетероцикличним мостним лигандима“ за израду 

докторске дисертације кандидату Анђели Франицх, асистенту и студенту ДАС Хемија. 

 

Предлажу се за коменторе докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 

Снежана Рајковић и  др Горан Јањић, виши научни сарадник. 

 

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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XV 

На основу захтева Ненада М. Златића бр. 04-620/1 од 01.12.2021. године и 

сагласности Института за биологију и екологију, 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 

 

XV-1. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под насловом 
„Еколошка диференцијација врсте Teucrium montanum L.  (Lamiaceae) на стаништима са 

кречњаком и серпентинитском геолошком подлогом“  кандидату Ненаду М. Златићу и то 

у трајању до годину дана, због отежаних услова за израду докторске дисертације, изазване 

тренутном епидемиолошком ситуацијом. 

 

 

XVI 

 

На основу члана 22. Правилника о докторским студијама Факултета и дописа Већа 

катедре Института за физику број 02-620/3 од 02.12.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XVI-1. Именује се др Владимир Марковић, доцент у Институту за физику 

Природно математичког факултета, за Руководиоца студијског програма ДАС Физика, на 

период од три године. 

 

XVII 

 

На основу дописа Института за хемију бр. 04-620/21 од 13.12.2021. године, а на 

основу Допуне стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија у 

оквиру образовно-научног, односно образовно-уметничког поља – Природно математичке 

науке по коме Ментор мора да има 5 радова на SCI листи од 01.01.2010. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

 

О д л у к у 

 

XVII-1. Одређујe се допуна листе наставника и истраживача у научном звању који 

испуњавају услове за менторе на докторским академским студијама Хемија на Природно-

математичком факултету Универзитета у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину и то: 

 

- др Јована Мушкиња, научни-сарадник Института за информационе технологије, 

Универзитета у Крагујевцу. 
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XX 

 

На основу дописа Продекана за наставу бр. 01-620/15 од 09.12.2021. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу:  

 

О д л у к у 

 

XX-1. Преиначава се Одлука Наставно-научног већа Факултета број 530/VIII-2 од 

10.11.2021. године тако да гласи: 

„Никола Андријевић, дипломирани информатичар, бира се у звање сарадник у 

настави за научну област Рачунарске науке, ужу научну област Методологије рачунарства, 

на годину дана.“ 

 

XXI 

 

На предлог Института за математику и информатику Факултета број 05-620/13 од 

09.12.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу: 

 

О д л у к у 

 

XXI-1 Одобрава се да Природно-математички факултет у Крагујевцу буде 

суорганизатор две научне конференције:  

- Mathemаtics, Numerics and Applications, 1-3 јуна 2022. године, Будва, Црна Гора, 

организатор је Машински факултет Универзитета у Београду; 

-  Numerical Methods for Large Scale Problems, 6-10 јуна 2022. године, Машински 

факултет у Београду, организатор је Машински факултет Универзитета у 

Београду. 

 

* * * * 

 

На предлог Института за биологију и екологију Факултета број 04-620/22 од 

13.12.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу: 

 

О д л у к у 

 

XXI-2 Одобрава се да Природно-математички факултет у Крагујевцу буде 

суорганизатор XIX Конгреса европских херпетолога који ће се реализовати у периоду од 

05. до 09. септембра 2022. године у Београду под патронатом Европског удружења 

херпетолога (Societas Europaea Herpetologica - SEH). 

 

 

XXII 

 

У оквиру тачке разно Декан Факултета, проф. др Марија Станић и Продекан за 

науку, проф. др Милан Ковачевић су упознали чланове Наставно-научног већа да: 

- је због техничких проблема на телефонској централи одложено пуштање у рад 

система техничке заштите; 

- ће се 16.12.2021. године одржати Фестивал „ТРАГОМ СРПСКИХ НАУЧНИКА“ 

са почетком у 12 часова, посвећен Руђеру Бошковићу; 






