
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 620 

23. 12. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане у електронском облику дана 23. 12. 2020. године, 

са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe у тренутку 

отварања 30 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, Теодора Трифуновић, проф. др Невена Ђукић, проф. др Иван 

Живић, 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 Матовић Зоран, проф. др Емилија Нешовић, проф. др 

Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Биљана Петровић, проф. др 

Виолета Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Светисав Савовић, проф. др 

Владица Симић, проф. др Милан Станковић, др Драгана Стевановић, проф. др Ненад 

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

Седници је са малим закашњењем приступио проф. др Мирољуб Дугић, па је 

седници у даљем раду присуствовао укупно 31 члан. 

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

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

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 ванредни професор у Институту 

за математику и информатику. 

3. Разматрање Извештаја Комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за математику и информатику. 

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

Институту за математику и информатику. 

5. Разматрање Извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент за 60% 

радног времена у Институту за математику и информатику. 

6. Разматрање Извештаја Комисије за избор два сарадника у звање сарадник у 

настави у Институту за математику и информатику. 

7. Покретање поступка за избор вишег научног сарадника у Институту за физику. 
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8. Покретање поступака за избор истраживача-сарадника у Институту за хемију и 

Институту за биологију и екологију. 

9. Разматрање извештаја Комисија за оцену и одбрану дoкторских дисертација у 

Институту за хемију. 

10. Разматрање Извештаја Комисија за оцену научне заснованости теме докторских 

дисертација и испуњености услова кандидата у Институту за хемију и Институту 

за биологију и екологију. 

11. Утврђивање предлога чланова Комисија за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за 

хемију и Институту за биологију и екологију. 

12. Поверавање наставе у Институту за математику и информатику. 

13. Разматрање Споразума о реализацији студијског програма за стицање заједничке 

дипломе ОАС Инжењерство заштите животне средине. 

14. Усвајање Структуре заједничког студијског програма за стицање заједничке 

дипломе ОАС Инжењерство заштите животне средине. 

15. Разматрање предлога студијских програма докторских академских студија 

Математика и докторских академских студија Рачунарске науке. 

16. Усвајање Извештаја о пролазности на испитима по предметима у школској 

2019/20. години. 

17. Разматрање Политике обезбеђења квалитета и Стратегије обезбеђења квалитета 

Факултета. 

18. Предлог рецензената за оцену рукописа у Институту за хемију. 

19. Разно. 

I 

Записник под бројем 580 са XLII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 09.12.2020. године, једногласно је усвојен. 

II 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-620/3 од 16.12.2020. 

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

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

О д л у к у  

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

објављивању конкурса з избор једног наставника у звање ванредни професор за  научну 

област: Математика, ужу научну област: Дискретна математика у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

III 

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

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

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-620/28  од 21.12.2020. године у 

саставу: др Иван Милентијевић, редовни професор, Електронски факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарство и информатика (председник 
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Комисије), др Бобан Стојановић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи и др Вишња Симић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Вештачка 

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

по конкурсу расписаном дана 28.10.2020. године у листу „Послови“, Наставно-научно 

веће једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

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

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

Бранка Арсића у звање доцент за научну област: Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужу научну област: Примењено рачунарство  у Институту за математику 

и информатику Факултета, па се ставља на увид јавности 15 дана достављањем 

Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

IV 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-620/1 од 

16.12.2020. 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 Марко Петковић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу, ужа научна област: Рачунарске науке; датум избора: 

14.3.2016. (председник Комисије); 

2. др Бобан Стојановић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи, датум избора: 24.9.2020; 

3. др Ана Капларевић-Малишић, доцент,  Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање, датум избора: 

14.7.2016. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

V 

На основу члана 82 Закона о високом образовању, члана 105 Статута Факултета 

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

620/30 од 21.12.2020. у саставу: др Бобан Стојановић, редовни професор, Природно-

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

рачунарство и Информационе технологије и системи (председник Комисије), др 

Милан Тасић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 
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Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке и др Ана Капларевић-Малишић, доцент, 

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

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

а по конкурсу расписаном дана 11.11.2020. године у листу „Послови“, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Данице Продановић, мастер информатичара, у 

звање асистент за 60% од пуног радног времена, за научну област: Рачунарске науке, 

ужу научну област: Методологија рачунарства у Институту за математику и 

информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља 

на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у 

циљу објављивања на сајту Факултета. 

VI 

На основу члана 82 Закона о високом образовању, члана 105 Статута Факултета 

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

620/29 од 21.12.2020. године у саставу: др Милош Ивановић, ванредни професор, 

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

Рачунарске комуникације (председник Комисије), др Милан Тасић, редовни 

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

Рачунарске науке и др Татјана Стојановић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција, као и 

сагласности Института за математику и информатику Факултета, а по конкурсу 

расписаном дана 11.11.2020. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Николе Бачанина, дипломираног 

информатичара, у звање сарадник у настави, за научну област: Рачунарске науке, ужа 

научна област: Методологије рачунарства у Институту за математику и информатику 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета. 

*         *        * 

На основу члана 82 Закона о високом образовању, члана 105 Статута Факултета 

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

620/29 од 21.12.2020. године у саставу: др Милош Ивановић, ванредни професор, 

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

Рачунарске комуникације (председник Комисије), др Милан Тасић, редовни 

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

Рачунарске науке и др Татјана Стојановић, доцент, Природно-математички факултет, 
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Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција, као и 

сагласности Института за математику и информатику Факултета, а по конкурсу 

расписаном дана 11.11.2020. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

VI-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу са предлогом за избор Андреја Живића, дипломираног информатичара, 

у звање сарадник у настави, за научну област: Рачунарске науке, ужа научну област: 

Методологије рачунарства у Институту за математику и информатику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана 

достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту 

Факултета. 

VII 

По захтеву Института за физику бр. 02-620/4 од  18.12.2020. године, а на основу 

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

следећу  

О д л у к у 

VII-1. Покреће се поступак за избор др Сање Јањићевић, научног сарадника у 

научно звање виши научни сарадник у Институту за физику Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област: Физика. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Сање Јањићевић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу:  

1. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Физика кондензоване материје (председник 

Комисије); 

2. др Милан Кнежевић, редовни професор у пензији, Физички факултет, 

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

3. др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Физика јонизованих гасова и плазме; 

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

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физика кондензоване материје; 

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

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

материје. 

VIII 

По захтеву Института за хемију бр. 03-620/11 од 18.12.2020. године, а на основу 

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

следећу  
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О д л у к у 

VIII-1. Покреће се поступак за избор Петра Б. Станића, 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 Петра Б. Станића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Иван Дамљановић, доцент Природно−математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија и Настава хемије 

(председник Комисије); 

2. др Јована Мушкиња, научни сарадник, Институт за информационе технологије, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија; 

3. др Тања Солдатовић, ванредни професор, Државн универзитет у Новом Пазару; 

ужа научна област: Хемија. 

*         *        * 

По захтеву Института за хемију бр. 03-620/12 од 18.12.2020. године, а на основу 

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

следећу  

О д л у к у 

VIII-2. Покреће се поступак за избор Тијане В. Максимовић, 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 Тијане В. Максимовић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Маја Pagnacco, виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и 

металургију, Универзитет у Београду; научна област: Хемија  (председник 

Комисије); 

2. др Љубинка Јоксовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка хемија; 

3. др Иван Јаковљевић, научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија. 

*         *        * 

По захтеву Института за хемију бр. 03-620/13 од  18.12.2020. године, а на основу 

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

следећу  
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О д л у к у 

VIII-3. Покреће се поступак за избор Тине П. Андрејевић, 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 Тине П. Андрејевић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; Дописни члан Српске академије наука и 

уметности; ужа научна област: Неорганска хемија (председник Комисије); 

2. др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник, Институт за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Молекуларна биологија; 

3. др Биљана Ђ. Глишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија. 

*         *        * 

По захтеву Института за хемију бр. 03-620/15 од  18.12.2020. године, а на основу 

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

следећу  

О д л у к у 

VIII-4. Покреће се поступак за избор Николе Срећковића, 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 Николе Срећковића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Владимир Михаиловић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија (председник 

Комисије); 

2. др Ненад Вуковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; 

3. др Данијела Мишић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

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

Универзитет у Београду; научна област: Биологија. 

*         *        * 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-620/23 од 21.12.2020. 

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

једногласно је донело следећу  
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О д л у к у 

VIII-5. Покреће се поступак за избор Филипа Поповића, истраживача-

приправника у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну 

област: Биологија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Филипа Поповића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Мирјана Стојановић Петровић, ванредни професор, Природно-

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

биогеографија и заштита животне средине (предложени ментор); 

2. др Слободан Макаров, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Биологија развића животиња (председник 

Комисије); 

3. др Јована Секулић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

инфомационе технологије, Департман за природно-математичке науке; научна 

област: Биологија. 

*         *        * 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-620/6 од 

18.12.2020. 2020. године у саставу: др Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-

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

(председник Комисије), др Данијела Илић Коматина, ванредни професор, Факултет 

техничких наука у Косовској Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна област: 

Органска хемија и биохемија и др  Владимир Михаиловић, доцент, Природно-

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

сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 

донело следећу  

О д л у к у 

IX-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „N,N'-циклични азометинимини као прекурсори у синтези 

нових деривата пиразолопиразолона“, кандидата Јоване П. Бугариновић, 

истраживача-сарадника.  

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

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

дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним 

јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, 

најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до 

одбране дисертације.  

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока 

у трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету 

у Крагујевцу. 
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*         *        * 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-620/8 од 

18.12.2020. године у саставу: др Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-

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

(председник Комисије), др Данијела Илић Коматина, ванредни професор, Факултет 

техничких наука у Косовској Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна област: 

Органска хемија и биохемија и др  Биљана Шмит, виши научни сарадник, Институт за 

информационе технологије Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу; научна област: 

Хемија, као и  сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следећу  

О д л у к у 

IX-2. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Синтеза нових деривата пиролидина [3+2] 

циклоадиционим реакцијама Мајклових акцептора“, кандидата Марка С. Пешића, 

истраживача-сарадника. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

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

дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним 

јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, 

најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до 

одбране дисертације.  

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока 

у трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету 

у Крагујевцу. 

*         *        * 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-620/10 од 

18.12.2020. године у саставу: др Срећко Трифуновић, редовни професор, Природно-

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

хемија (председник Комисије), др Бранимир Јованчићевић, редовни професор, 

Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Примењена хемија, др 

Ратомир Јелић, редовни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија, др Матија Златар, виши научни 

сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду; 

научна област: Хемија и др Биљана Глишић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија, као и  сагласности 

Института за хемију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу  
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О д л у к у 

IX-3. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Структурна, теоријска и биолошка испитивања 

комплекса рутенијума(II) са дериватима имидазола и изотиазола“, кандидата Маје 

Б. Ђукић, истраживача-сарадника. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

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

дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним 

јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, 

најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до 

одбране дисертације.  

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока 

у трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету 

у Крагујевцу. 

X 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-620/22 од 

21.12.2020. године у саставу: др Славко Раденковић, ванредни професор, Природно-

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

(предложени ментор), др Иван Гутман, професор емеритус и редовни члан САНУ, 

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

Физичка хемија (председник Комисије) и др Марија Баранац-Стојановић, редовни 

професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; 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 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Теоријско 

испитивање електронске структуре и магнетних особина кластера бора“ за израду 

докторске дисертације кандидату Слађани Ђорђевић, истраживачу-приправнику. 

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

Славко Раденковић.  

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

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

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

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

упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима 

Универзитета у Крагујевцу. 

*         *        * 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-620/25 од 

21.12.2020. године у саставу: др Невена Ђукић, ванредни професор, Природно-

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

(предложени ментор), др Драган Живанчев, виши научни сарадник, Институт за 

ратарство и повртарство, Институт од националног значаја за Републику Србију; 

научна област: Биотехничке науке – прехрамбено инжењерство; научна дисциплина: 

Технологија биљних производа; ужа научна дисциплина: Квалитет и безбедност хране 

биљног порекла (председник Комисије) и др Јелена Лозо, ванредни професор, 

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

молекуларна биологија, као и сагласности Института за биологију и екологију, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

X-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Биохемијска 

карактеризација изабраних биљних врста из родова Triticum, Avena и Triticosecale у 

условима топлотног стреса“ за израду докторске дисертације кандидату Стефану 

Марковићу, асистенту. 

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

Невена Ђукић. 

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. 



12 

*         *        * 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-620/24 од 

21.12.2020. године у саставу: др Милош Матић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија животиња и човека 

и молекуларна биологија (председник Комисије), др Александра Николић, виши 

научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, 

Универзитет у Београду; научна област: Молекуларна биологија (члан комисије), др 

Данијела Цветковић, научни сарадник, Институт за информационе технологије, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија (предложени ментор), др Ненад 

Филиповић, редовни професор, Факултет инжењерских наука, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Примењена механика и примењена информатика и 

рачунарско инжењерство и др Александар Караниколић, ванредни професор, Факултет 

медицинских наука, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Хирургија, као и 

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Аберантни 

метаболизам масних киселина као важан прогностички маркер код карцинома 

дојке“ за израду докторске дисертације кандидату Јовани Јованкић, истраживачу-

приправнику. 

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

Цветковић, 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. 

XI 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-620/20 од 21.12.2020. године и 

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

донело следећу  
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О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА 

ЗЛАТО(III) И ЗЛАТО(I) ЈОНА СА ЛИГАНДИМА S-ДОНОРСКОГ ТИПА“ и 

испуњености услова кандидата Маријане Касаловић, студента докторских академских 

студија Хемија и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним 

насловом, у следећем саставу:  

1. др Небојша Пантелић, доцент, Пољопривредни факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Хемија (предложени ментор);  

2. др Верица Јевтић, ванредни професор; Природно-математички факултет, 

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

Kомисије); 

3. др Данијела Стојковић, научни сарадник, Институт за Информационе 

Технологије, Универзитет у Крагујевац; научна област: Хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

*         *        * 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр.  04-620/26 од 

21.12.2020. године и члана 39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XI-2. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Молекуларни механизми метастазе, експресија и биоинформатичка анализа 

микро РНК у бенигним и малигним туморима хуманих јајника“ и испуњености 

услова кандидата Стефана Благојевића, студента докторских академских студија 

Биологија и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним 

насловом, у следећем саставу:  

1. др Наташа Ђорђевић, ванредни професор, Департман за Биомедицинске науке, 

Државни универзитет у Новом Пазару; ужа научна област: Биологија 

(председник Комисије); 

2. др Снежана Марковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 

биологија (предложени ментор); 

3. др Марко Живановић, научни сарадник, Институт за информационе 

технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија, ужа научна 

област: Ћелијска и молекуларна биологија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
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XII 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-620/2 од 

16.12.2020. 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 у школској 2020/2021. години у Институту за математику 

и информатику Факултета на предмету: Топoлогија 1, испитивач за студента Данка 

Ђорђевића бити доц. др Маринко Тимотијевић, а све у циљу спречавања сукоба 

интереса. 

XIII 

У складу са одлуком Наставно-научног већа број 500/XXX-1 од 28.10.2020. 

године којом је усвојен Предлог структуре заједничког студијског програма основних 

академских студија Инжењерство заштите животне средине у сарадњи са Факултетом 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, израђен је Споразум о реализацији 

студијског програма за стицање заједничке дипломе, па је Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIII-1 Даје се сагласност на Споразум о реализацији заједничког студијског 

програма основних академских студија Инжењерство заштите животне средине у 

сарадњи са Факултетом инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу број 608 од 

10.12.2020. године. 

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

XIV 

У складу са дописом Продекана за наставу број 01-620/18 од 18.12.2020. године, 

Наставно-научно веће Факултета је разматрало предлог заједничког студијског 

програма основних академских студија Инжењерство заштите животне средине у 

сарадњи са Факултетом инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. Наставно-

научно веће није имало никакве примедбе на предлог заједничког програма. 

На основу члана 65 Закона о високом образовању, члан 97 тачка 28 Статута 

Универзитета у Крагујевцу и члана 176 став 1 тачка 2 Статута Природно- математичког 

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

О д л у к у 

XIV-1. Утврђује се предлог заједничког студијског програма основних 

академских студија Инжењерство заштите животне средине Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и Факултета инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу у циљу стицања стручног назива „дипломирани инжењер заштите животне 

средине“. 

Саставни део ове одлуке је предлог заједничког програма из става 1 и налази се у 

прилогу.  
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Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.   

XV 

Наставно-научно веће Факултета је разматрало предлоге студијских програма за 

докторске академске студије Математика и докторске академске студије Рачунарске 

науке. Наставно-научно веће није имало никакве примедбе на предлоге студијских 

програма за докторске академске студије у Институту за математику и информатику, 

Факултета. 

На основу члана 65 Закона о високом образовању, члан 97 тачка 28 Статута 

Универзитета у Крагујевцу и члана 176 став 1 тачка 2 Статута Природно- математичког 

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

О д л у к е 

XV-1. Утврђује се предлог студијског програма докторских академских студија 

Математика Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у циљу 

стицања научног назива Доктор наука - математичке науке. 

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

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

*         *        * 

XV-2. Утврђује се предлог студијског програма докторских академских студија 

Рачунарске науке Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у циљу 

стицања научног назива Доктор наука - рачунарске науке.  

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

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XVI 

На основу члана 16 став 2 Правилника о полагању испита и оцењивању на испиту 

Универзитета у Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

XVI-1. Усваја се Извештај број 01-620/21 од 21.12.2020. године о пролазности на 

испитима по предметима у школској 2019/20. години Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу.  

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

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

XVII 

Продекан за наставу Факултета, проф. др Александар Остојић је упознао чланове 

Наставно-научног већа да су документи Политика обезбеђења квалитета и Стратегије 

обезбеђења квалитета застарели и да је било неопходно урадити осавремењену верзију 
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оба документа. У складу са предлогом број 01-620/16 од 18.12.2020. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следеће 

О д л у к е 

XVII-1. Подржава се предлог Политике обезбеђења квалитета Природно-

математичког факултета у Крагујевцу и предлаже се да Декан Факултета донесе исту. 

Саставни део ове одлуке је Политика обезбеђења квалитета из става 1 и 2 ове 

одлуке и налазе се у прилогу.  

*         *        * 

XVII-2. Подржава се предлог Стратегије обезбеђења квалитета Природно-

математичког факултета у Крагујевцу и предлаже се да Декан Факултета донесе исту. 

Саставни део ове одлуке је Стратегија обезбеђења квалитета из става 1 и 2 ове 

одлуке и налазе се у прилогу.  

XVIII 

На основу захтева  Института за хемију, бр. 03-620/14 од 18.12.2020. године, а на 

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

донело следећу  

О д л у к у 

XVIII-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа „ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ 

ОСНОВА ХЕМИЈЕ за студенте биологије“, аутора  др Биљанe Ђ. Глишић, доцентa у 

следећем саставу:  

1. др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу и Дописни члан САНУ; ужа научна област: 

Неорганска хемија; 

2. др Зоран Д. Матовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Катарина Анђелковић, редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Неорганска хемија; 

4. др Виолета Марковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија. 

XIX 

Под тачком разно проф. др Александар Остојић истакао је следеће: 

- радиоактивни извор, који је био смештен иза зграде института за хемију, је 

уклоњен, 

- следећа седница Наставно-научног већа ће бити одржана 27.01.2021. године, 

- нерадна недеља на Факултету ће бити од 1. до 7. јануара, а први радни дан 11. 

јануар 2021. године, 
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- настава у зимском семестру се завршава 15.01.2021. године (до тог датума треба 

да се заврше све предиспитне активности за зимски семестар. 

*         *        * 

Мало занимљиве математике 2021 је производ два узастопна проста броја: 

𝟐𝟎𝟐𝟏=𝟒𝟏⋅𝟒𝟑. 

Претходни пут то се десило 1763 а следећи пут ће се десити 2491 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 27 минута. 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Мирјана Ћурчић, дипл. правник 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 

 

Проф. др Александар Остојић 

 


