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К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

Са LII седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултет а у 

текућем мандатном периоду, одржане дана 16.06.2021. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe у тренутку отварања 

25 чланова већа и то: доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, проф. др Бојана 

Боровићанин, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др 

Невена Ђукић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, др Драгана Јаковљевић,  

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

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

Остојић, проф. др Биљана Петровић, проф. др Виолета Петровић, проф. др Светислав 

Савовић, проф. др Владица Симић, др Драгана Стевановић, проф. др Ненад Стевановић, 

проф. др Бобан Стојановић, проф. др Марина Топузовић и Теодора Трифуновић. 

 

Седници је са малим закашњењем приступо проф. др Милан Станковић, па је 

седници у даљем раду присуствовало укупно 26 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. 

 

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

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

Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

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

физику. 

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

физику. 

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

5. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 

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

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за биологију и екологију. 

7. Разматрање Извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за биологију и екологију. 

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

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за хемију. 

9. Поверавање испита у Институту за хемију. 
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10. Доношење одлуке о укидању студијских програма ДАС Математика и ДАС Рачунарске 

науке. 
11. Предлог допуне листе ментора за школску 2020/2021. годину. 

12. Разматрање Извештаја рецензената рукописа у Институту за биологију и екологију. 

13. Промена чланова комисија Факултета из реда представника студената. 

14. Избор чланова редакције часописа Kragujevac Journal of Mathematics. 
15. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

16. Разно. 

 

 

I 

 

Записник под бројем 260 са LI седнице Наставно-научног већа у текућем мандатном 

периоду, одржане дана 26.05.2021. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

На основу члана 145 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 21 став 3 и 4 

и члана 22 став 1 тачка 1) Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 

радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, члана 99 Статута Факултета и 

Извештаја комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима у саставу: др Иван 

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

ужа научна област:  Физика кондензоване материје (председник Комисије); датум избора 

у звање: 25. 12. 2007. године, др Ђорђе Спасојевић, редовни професор; Физички факултет, 

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

у звање: 20. 6. 2018. године и др Драгица Кнежевић, ванредни професор у пензији, 

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

кондензоване материје; датум избора у звање: 11. 6. 2014. године, као и дописа 

Универзитета бр. IV-01-312/6 од 16.06.2021. године, констатујући да у року од 15 дана док 

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

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

Сања Јанићевић, асистент са докторатом, изабере у звање доцент за научну област 

Физика, ужу научну област Физика кондезоване материје у Институту за физику 

Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

III 

 

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

математичког факултета у саставу: др Светислав Савовић, редовни професор, 

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

Субатомска физика (председник Комисије), др Милан Ковачевић, редовни професор, 

Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа научна област: Атомска, 
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молекулска и оптичка физика и др Бранко Дрљача, редовни професор, Универзитет у 

Приштини, Природно-математички факултет, Косовска Митровица; ужа научна област: 

Теоријска физика, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр.  25/42 од 16.06.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

III-1. др Ана Симовић, асистент, бира се у звање  асистент са докторатом за 

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

Институту за физику Факултета, на три године.   

 

 

IV 

 

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

математичког факултета у саставу: др Снежана Рајковић, ванредни професор, 

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 

Биљана Петровић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Неорганска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр.  25/39 од 08.06.2021. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IV-1. Анђела Франицх, асистент, бира се у звање  асистент за научну област 

Хемија, ужу научну област Неорганска хемија, у Институту за  хемију Факултета, на три 

године.   

 

V 

  

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Снежана Д. Марковић, доцент, 

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

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

Наташа З. Ђорђевић, ванредни професор; Државни универзитет у Новом Пазару, 

Департман за Биомедицинске науке; ужа научна област: Биологија и др Марко Н. 

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

технологије; научна област: Биологија, ужа научна област: Ћелијска и молекуларна 

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

наставу бр. 25/40 од 10.06.2021 године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

 

О д л у к у 
 

V-1. Невена Планојевић, истраживач-приправник, бира се у звање истраживач-

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

четири године. 

 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Снежана Д. Марковић, доцент, 

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

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

Наташа З. Ђорђевић, ванредни професор; Државни универзитет у Новом Пазару, 

Департман за Биомедицинске науке; ужа научна област: Биологија и др Марко Н. 

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

технологије; научна област: Биологија, ужа научна област: Ћелијска и молекуларна 

биологија., као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу бр. 25/41 од 10.06.2021 године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 
  

V-2. Стефан Благојевић, истраживач-приправник, бира се у звање истраживач-

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

четири године. 

 

 

VI 

 

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 Татјана Љ. Митровић, редовни 

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

Експериментална биологија и биотехнологија (председник Комисије), др Снежана Д. 

Марковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа 

научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија (предложени 

ментор), др Данијела В. Тодоровић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

Факултет медицинских наука; ужа научна област: Генетика, др Милош Матић, доцент, 

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

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија и др Петар С. Арсенијевић, 

доцент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука; ужа научна област: 

Гинекологија и акушерство, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе 

и продекана за наставу Факултета бр. 25/38 од 07.06.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VI-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: „Епигенетичка регулација 

експресије гена укључених у малигну трансформацију и инвезију тумора јајника“ и 

испуњености услова кандидата Александре Г. Никезић, студента ДАС Биологија 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 

Снежана Д. Марковић. 
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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. 

 

 

 

VII 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-270/9 од 09.06.2021. 

године у саставу: др Владимир Јуришић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

Факултет медицинских наука, научна област: Медицинске науке, ужа научна област: 

Физиологија и патофизиологија; научни саветник, научна област: Медицинске науке, ужа 

научна област: Онкологија (председник Комисије и предложени ментор), др Невена 

Ђукић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, 

научна област: Биологија, ужа научна област: Биохемија, др Емина Малишић, виши 

научни сарадник, Институт за онкологију и радиологију Србије, научна област: 

Медицинске науке, ужа научна област: Онкологија, др Јасмина Обрадовић, научни 

сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за информационе технологије, научна 

област: Биологија и др Драгана Шеклић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, 

Институт за информационе технологије, научна област: Биологија, као и сагласности 

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

донело следећу 

О д л у к у 

 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Учесталост и 

значај варијанти GSTM1, GSTT1 и EGFR гена код тумора мозга глијалног порекла“ за 

израду докторске дисертације кандидату Јовани Тодосијевић, студенту ДАС Биологија. 

 

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

Владимир Јуришић. 

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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VIII 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-270/13 од 14.06.2021. године и члана 

39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

 

О д л у к у 

 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„СТРУКТУРНЕ И АНТИОКСИДАТИВНЕ ОСОБИНЕ НОВОСИНТЕТИСАНИХ 

ДЕРИВАТА 4,7-ДИХИДРОКСИКУМАРИНА” и испуњености услова кандидата Жика 

Милановића, студента ДАС Хемија, и предложеног ментора, за израду докторске 

дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

1. др Зоран Марковић, научни саветник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

информационе технологије; научна област: Хемија (предложени коментор); 

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

информационе технологије; научна област: Хемија (предложени коментор); 

3. др Зорица Петровић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Органска хемија (председник 

Комисије); 

4. др Бранка Огњановић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија; 

5. др Веселин Маслак, ванредни професор, Универзитет у Београду, Хемијски 

факултет; ужа научна област: Органска хемија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

IX 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-270/15 од 14.06.2021. године, а како је 

доц. др Марина Ћендић Серафиновић на породиљском одсуству, на основу члана 176 

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

 

О д л у к у 

 

IX-1. Одређује се да ће доц. др Биљана Глишић изводити испите у летњем 

семестру школске 2020/2021. и то из предмета: 

 

1) Одабрана поглавља хемије за екологе, основне академске студије Екологија, 

2) Индустријски загађивачи, основне академске студије Екологија. 

 

 

X 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 04-270/19 од 

14.06.2021. године, а на основу члана 42 Закона о високом образовању, члан 49 Статута 

Универзитета у Крагујевцу и члана 176 Статута Природно-математичког факултета у 

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

 

X-1. Предлаже се Сенату Универзитета у Крагујевцу да донесе одлуку о укидању 

студијског програма докторских академских студија Математика, Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, акредитованог 21.03.2014. године, Уверењем број 

612-00-00658/2013-04, с обзиром на то да је у процедури акредитација одговарајућег 

измењеног студијског програма докторских академских студија чија ће реализација 

започети од школске 2021/2022. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

 

* * * * 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 04-270/19 од 

14.06.2021. године, а на основу члана 65 Закона о високом образовању, члан 97 тачка 28 

Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 176 Статута Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу:  

 

О д л у к у 

 

X-2. Предлаже се Сенату Универзитета у Крагујевцу да донесе одлуку о укидању 

студијског програма докторских академских студија Рачунарске науке Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу акредитованог 09.05.2014. године, 

Уверењем број 612-00-00658/2013-04, с обзиром на то да је у процедури акредитација 

одговарајућег измењеног студијског програма докторских академских студија чија ће 

реализација започети од школске 2021/2022. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

 

 

XI 

 

На основу дописа Института за хемију бр. 03-270/16 од 14.06.2021. 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 

 

XI-1. Одређујe се допуна листе наставника и истраживача који испуњавају услове за 

менторе на докторским академским студијама на Природно-математичком факултету 

Универзитета у Крагујевцу за школску 2020/2021. годину утврђена одлуком Наставно-

научног већа број 500/XXVI-1 од 28.10.2020. године и то тако што се додаје: 

  

У Институту за хемију, на докторским академским студијама хемије: 

 

1. др Ана Рилак Симовић, виши научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, 

Институт за информационе технологије, 

2. др Јакоб Кљун, доцент, Универзитет у Љубљани, Факултет за хемију и хемијску 

технологију. 
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XII 

На основу Извештаја рецензената у Институту за биологију и екологију у саставу: 

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

„Синиша Станковић“ - Институт од националног значаја за Републику Србију, 

Универзитет у Београду; научна област Биологија, ужа научна област: Физиологија и др 

Владимир Јаковљевић, редовни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија, као и сагласности Института за  биологију и 

екологију бр. 04-270/8 од 09.06.2021. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно 

је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-1. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис под називом „Основе 

неурофизиологије“ аутора  др Бранке Огњановић, редовног професора и др Милоша 

Матића, доцента, одобри као основни уџбеник за наставни предмет Физиологија 

психичких процеса I, обавезни предмет на првој години основних академских студија 

Психологија и проследи у даљу процедуру ради штампања. 

 

 

XIII 

 

На основу Одлуке Студентског парламента Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу број 17/13-VI-7 од 14.05.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета  је једногласно донело следеће 
 

О д л у к е 

 

XIII-1. Разрешавају се дужности члана Комисије за обезбеђење квалитета 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу из реда студената 

Факултета, у текућем мандатном периоду, због итека мандата: 

 

1. Невена Пауновић, студент четврте године биологије; 

2. Предраг Арсенијевић, студент треће године математике; 

3. Марија Поповић, студент друге године физике; 

4. Милена Костић, студент треће године хемије. 
 

XIII-2. Бирају се чланови Комисије за обезбеђење квалитета Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу из реда студената Факултета, у 

текућем мандатном периоду: 

 

1. Ива Јанићијевић, студент друге године ИБЕ, 

2. Николина Христов, студент треће године ИМИ, 

3. Ана Шебек, студент прве године ИФ, 

4. Марија Милановић, студент прве године ИФ. 

 

XIII-3. Утврђује се да, у складу са Одлуком Наставно-научног већа Факултета број 

230/XIII-1 од 24.04.2019. године и одлукама Наставно-научног већа Факултета 270/XIII-1 и 

270/XIII-2 oд 16.06.2021. године, Комисија за обезбеђење квалитета Природно-



9 
 

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у текућем мандатном периоду је у 

следећем саставу: 

 

1. др Виолета Петровић, ванредни професор, Институт за физику; 

2. др Саша Симић, доцент, Институт за физику; 

3. др Дарко Хинић, ванредни професор, Катедра општеобразовних предмета; 

4. др Милош Ивановић, ванредни професор, Институт за математику и 

информатику; 

5. др Бојана Боровићанин, доцент, Институт за математику и информатику; 

6. др Биљана Бојовић, доцент, Институт за биологију и екологију; 

7. др Милош Матић, доцент, Институт за биологију и екологију; 

8. др Славко Раденковић, ванредни професор, Институт за хемију; 

9. др Владимир Петровић, доцент, Институт за хемију; 

10. др Драгана Стевановић, асистент, Институт за хемију; 

11. др Небојша Даниловић, асистент, Институт за физику; 

12. Невена Ђорђевић, асистент, Институт за биологију и екологију; 

13. Срђан Николић, асистент, Институт за математику и информатику; 

14. Биљана Пауновић, руководилац студенстке службе; 

15. Драгица Божиновски, шеф рачуноводства; 

16. Ива Јанићијевић, студент друге године ИБЕ; 

17. Николина Христов, студент треће године ИМИ; 

18. Ана Шебек, студент прве године ИФ; 

19. Марија Милановић, студент прве године ИФ. 

 

 

* * * * 

 

На основу Одлуке Студентског парламента Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу број 17/13-VI-9 и 17/13-VI-10 од 14.05.2021. године, по 

поднетом захтеву студента Јоване Радосављевић број 01-270/24-1 од 15.06.2021. године и 

студента Марије Поповић број 01-270/24-2 од 15.06.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета  је једногласно донело следеће 

 

О д л у к е 
 

XIII-4. Разрешавају се, на лични захтев, дужности чланова Првостепене комисије 

за дисциплинску одговорност студента Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу из реда студената Факултета: 

 

1. Јована Радосављевић, студент треће године у Институту за хемију  

2. Марија Поповић, студент четврте године у Институту за физику. 

 

XIII-5. Бирају се чланови Првостепене комисије за дисциплинску одговорност 

студената Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу из реда 

студената Факултета, у текућем мандатном периоду: 

 

1. Анита Ђокић, студент прве године у Институту за биологију и екологију и 

2. Исидора Арсић, студент друге године у Институту за математику и информатику 
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XIII-6. Утврђује се да, у складу са Одлуком Наставно-научног већа Факултета број 

70/XXV-1 од 27.01.2021. године и одлукама Наставно-научног већа Факултета 270/XIII-1 и 

270/XIII-2 од 16.06.2021. године,  Првостепена комисијa за дисциплинску одговорност 

студената Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у текућем мандатном периоду 

је у следећем саставу: 

 

1. доц. др Олгица Стефановић, председник Комисије, 

2. доц. др Татјана Стојановић, заменик председника, 

3. доц. др Владимир Михаиловић, члан, 

4. проф. др Мирољуб Дугић, заменик члана, 

5. Анита Ђокић, члан, 

6. Исидора Арсић, заменик члана. 

 

Мандат чланова Првостепене комисије из реда наставника траје три године, а 

мандат чланова из реда студената траје једну годину. 

 

 

XIV 

 

На основу предлога Главног и одговорног уредника часописа Kragujevac Journal of 

Mathematics број 05-270/22 од 14.06.2021. године, Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следеће 

О д л у к е 
 

XIV-1. Мирослава Петровић Торгашев, редовни професор у пензији Природно-

математичког факулетета Универзитета у Крагујевцу, бира се члана редакције часописа 

Kragujevac Journal of Mathematics за период 2021-2024. година. 

XIV-2. Емилија Нешовић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, бира се придруженog едиторa (Аssociate Еditor) редакције 

часописа Kragujevac Journal of Mathematics за период 2021-2024. година. 

 

 

XV 

 

На захтев доц. др Јоване Богојески бр. 03-270/20 од 14.06.2021. године, а на основу 

Правилника о вредновању научноистраживачког рада и поступку актредитације иснтитута, 

интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности („Сл. гласник РС“, 

бр. 69/2015) и члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно 

је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XV-1. Даје се подршка Акту о формирању Центра за истраживања и технологије 

засноване на светлости, COHERENCE (Center for light-based research and technologies), 

којим ће руководити др Милутин Степић, научни саветник из Института за нуклеране 

науке ,,Винча”. 

XV-2. Даје се подршка усвајању Програма развоја научно-истраживачког рада 

Центра за истраживања и технологије засноване на светлости, COHERENCE (Center for 

light-based research and technologies), којим ће руководити др Милутин Степић, научни 

саветник из Института за нуклеране науке ,,Винча”. 
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XV-3. Даје се подршка усвајању Програм развоја научноистраживачког подмлатка 

Центра за истраживања и технологије засноване на светлости, COHERENCE (Center for 

light-based research and technologies,) којим ће руководити др Милутин Степић, научни 

саветник из Института за нуклеране науке ,,Винча”. 
 

 

* * * * 

 

На захтев Државног универзитета у Новом Пазару бр. 1475/21 од 26.05.2021. године 

и захтева бр. 1474/21 од 26.05.2021. године, као и сагласности Института за хемију, а на 

основу члана 90  Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 

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

 

О д л у к е 

 

XV-4. Даје се сагласност др Зорану Матовићу, редовном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена, за потребе акредитације основних 

академских студија Хемија Државног универзитета у Новом Пазару, на извођењу наставе 

из предмета Системи контроле квалитета (изборни предмет) са фондом од 2 часа 

предавања недељно у VII семестру, у школској 2021/2022. години, што по годишњем 

акредитационом оптерећењу износи 0,67 часова. Укупно акредитационо оптерећење 

професора Матовића на Природно-математичком факултету у Крагујевцу је 6,8989 часова 

годишње. 

 

XV-5. Даје се сагласност др Андрији Ћирић, доценту, за рад у допунском радном 

односу до 30% пуног радног времена, за потребе акредитације основних академских 

студија Хемија Државног универзитета у Новом Пазару, на извођењу наставе из предмета 

Хемија животне средине (обавезан предмет) са фондом од 2 часа предавања и 2 часа вежби 

у IV семестру и из предмета Заштита животне средине (изборни предмет) са фондом од 

са фондом од 2 часа предавања и 2 часа вежби у V семестру, у школској 2021/2022. години 

што по годишњем акредитационом оптерећењу износи 1,0 час. Укупно акредитационо 

оптерећење др Ћирића на Државном универзитету у Новом Пазару би било 3,0 часова на 

годишњем нивоу. Укупно акредитационо оптерећење доцента Ћирића на Природно-

математичком факултету у Крагујевцу је 8,6758 часова годишње. 
 

* * * * 

 

На захтев Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини бр. 359/3 

од 08.06.2021. године и сагласности Института за биологију и екологију, а на основу члана 

90  Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

 

О д л у к е 

 

XV-6. Даје се сагласност др Владици Симић, редовном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена, за потребе акредитације 

докторских академских студија Биологија Природно-математичког факултета 

Универзитета у Приштини, на извођењу наставе из предмета Виши курс хидробиологије и 

заштите вода са фондом од 6 часова предавања недељно у другом семестру, у школској 

2021/2022. години, што по годишњем акредитационом оптерећењу износи 1,29 часова. 
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Укупно акредитационо оптерећење професора Симића на Природно-математичком 

факултету у Крагујевцу је 9,4433 часова годишње. 

XV-7. Даје се сагласност др Горици Ђелић, ванредном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена, за потребе акредитације 

докторских академских студија Биологија Природно-математичког факултета 

Универзитета у Приштини, на извођењу наставе из предмета Таксономија виших биљака са 

фондом од 6 часова предавања недељно у четвртом семестру, у школској 2021/2022. 

години, што по годишњем акредитационом оптерећењу износи 1,29 часова. Укупно 

акредитационо оптерећење професорке Ђелић на Природно-математичком факултету у 

Крагујевцу је 8,0911 часова годишње. 
 

* * * * 

 

На захтев Универзитета у Крагујевцу бр. I-01-482 од 09.06.2021. године и 

сагласности Института за математику и информатику, а на основу члана 90  Закона о 

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

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

 

О д л у к е 

 

XV-8. Даје се сагласност др Бранку Арсићу, доценту, за рад у допунском радном 

односу до 30% пуног радног времена, за потребе акредитације мастер академских студија 

Вештачка интелегенција Универзита у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета 

Дубоко учење, обавезни предмет, са фондом од 2 часа предавања недељно у другом 

семестру, у школској 2021/2022. години. 

XV-9. Даје се сагласност др Ани Капларевић Малишић, доценту, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена, за потребе акредитације мастер 

академских студија Вештачка интелегенција Универзита у Крагујевцу, на извођењу наставе 

из предмета Обрада великих количина података, изборни предмет, са фондом од 2 часа 

предавања недељно у првом семестру, у школској 2021/2022. години. 

XV-10. Даје се сагласност др Милошу Ивановићу, ванредном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена, за потребе акредитације мастер 

академских студија Вештачка интелегенција Универзита у Крагујевцу, на извођењу наставе 

из предмета Обрада великих количина података, изборни предмет, са фондом од 2 часа 

предавања недељно у првом семестру, у школској 2021/2022. години. 

XV-11. Даје се сагласност др Вишњи Симић, доценту, за рад у допунском радном 

односу до 30% пуног радног времена, за потребе акредитације мастер академских студија 

Вештачка интелегенција Универзита у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета 

Машинско учење, обавезни предмет, са фондом од 2 часа предавања недељно у првом 

семестру, у школској 2021/2022. години. 

XV-12. Даје се сагласност др Татјани Стојановић, доценту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена, за потребе акредитације мастер академских 

студија Вештачка интелегенција Универзита у Крагујевцу, на извођењу наставе из 

предмета Теоријске основе вештачке интелигенције, изборни предмет, са фондом од 2 часа 

предавања недељно у првом семестру, у школској 2021/2022. години 

 
* * * * 

 

На захтев Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу бр. 1034/5 од 

08.06.2021. године и сагласности Института за математику и информатику, а на основу 






