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З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане у електронском облику дана 24.02.2021. године, са 

почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe у тренутку отварања 

27 чланова већа и то: доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, проф. др Дејан 

Бојовић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош 

Ивановић, 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 

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 Марија Станић, проф. др Милан 

Станковић, др Драгана Стевановић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан 

Стојановић, проф. др Марина Топузовић и Теодора Трифуновић. 

 

Седници су са малим закашњењем приступили проф. др Бојана Боровићанин, доц. 

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

стручнотехнички сарадник за правне послове, Мирјана Ћурчић, дипл. правник и Шеф 

рачуноводства, Драгица Божиновски, дипл. економиста. 

 

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

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

следећи 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

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

Институту за хемију. 

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

4. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање предавач на 

Катедри општеобразовних предмета. 

5. Утврђивање предлога одлукa о избору виших научних сарадника у Институту за 

физику и Институту за хемију. 

6. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију и Институту 

за биологију и екологију. 

7. Избор истраживача-приправника у Институту за физику, Институту за математику и 

информатику и Институту за хемију. 
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8. 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. 

9. Разматрање Извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

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

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

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

11. Проширење листа ментора у Институту за физику за школску 2020/21. годину. 

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

13. Усвајање Финансијског извештаја за 2020. годину. 

14. Формирање Организационог одбора за обележавање године Руђера Бошковића. 

15. Предлог чланова редакције часописа Kragujevac Journal of Mathematics за период 2021-

2024. година. 

16. Разно. 

 

I 

 

Записник под бројем 80 са XLV седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 10.02.2021. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-120/8 од 19.02.2021. 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 

 

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

за избор једног наставника у звање доцент за научну област: Хемија, ужу научну област: 

Настава хемије у Институту за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Драгица Тривић, редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област Настава хемије; датум избора у звање: 9.12.2020. 

године (председник Комисије); 

2. др Иван Дамљановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Настава хемије и Органска хемија; датум 

избора у звање: 13.03.2019. године; 

3. др Славко Раденковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија; датум избора у 

звање: 14.02.2018. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

III 

 

По захтеву Института за физику бр. 02-120/5 од 18.02.2021. 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 

 

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

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

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

Факултета. 

 

IV 

 

На основу захтева Катедре општеобразовних предмета бр. 06-80/2 од 01.02.2021. 

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 предавач за ужу научну област: Енглески језик на 

Катедри општеобразовних предмета Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Аница Глођовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Енглески језик (председник 

Комисије); датум избора: 10. 2.2021; 

2. др Надежда Стојковић, ванредни професор, Електронски факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Друштвене науке и хуманистика; 

датум избора: 19. 4. 2016; 

3. др Сандра Стефановић, доцент, Факултет инжењерских наука, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Енглески језик у инжењерству; датум избора: 

13. 9. 2017. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

V 

 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, 

Физички факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Физика кондензоване 

материје (председник Комисије), др Милан Кнежевић, редовни професор у пензији, 

Физички факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Физика кондензоване 

материје, др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Физика јонизованих гасова и плазме, др Иван Живић, 

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

научна област: Физика кондензоване материје и др Драгица Кнежевић, ванредни 

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

научна област: Физика кондензоване материје, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 6/19 од 20.01.2021. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

 

V-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Сања Јанићевић, научни сарадник 

изабере у научно звање виши научни сарадник за научну област: Физика у Институту за 

физику Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

 

* * * * 

 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Милан Јоксовић, редовни професор, 

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

хемија (председник Комисије), др Горан Богдановић, научни саветник, Институт за 

нуклеарне науке „Винча“ – Институт од националног значаја за Републику Србију, 

Универзитет у Београду; научна област: Хемија и др Данијела Илић Коматина, ванредни 

професор, Факултет техничких наука у Косовској Митровици, Универзитет у Приштини; 

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

информатичке службе и продекана за наставу бр. 6/25 од 22.01.2021. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

V-2.  Утврђује се предлог одлуке да се др Драгана Стевановић, научни сарадник 

изабере у научно звање виши научни сарадник за научну област: Хемија у Институту за 

хемију Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

 

VI 

 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Мирјана Стојановић Петровић, 

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

научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине (предложени 

ментор), др Слободан Макаров, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Биологија развића животиња (председник Комисије) и др 

Јована Секулић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за инфомационе 

технологије, Департман за природно-математичке науке; научна област: Биологија, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/16 

од 23.02.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
  

VI-1. Филип Поповић, 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 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), др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник, Институт за молекуларну 

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

Молекуларна биологија и др Биљана Ђ. Глишић, доцент, Природно-математички 

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

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/19 

од 23.02.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
  

VI-2. Тина Андрејевић, 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 Маја Pagnacco, виши научни сарадник, 

Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду; научна област: 

Хемија  (председник Комисије), др Љубинка Јоксовић, ванредни професор, Природно-

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

и др Иван Јаковљевић, научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет 

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

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/18 од 23.02.2021. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
  

VI-3. Тијана Максимовић, 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 Иван Дамљановић, доцент 

Природно−математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Органска хемија и Настава хемије (председник Комисије), др Јована Мушкиња, научни 

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

област: Хемија, др Тања Солдатовић, ванредни професор, Државн универзитет у Новом 

Пазару; ужа научна област: Хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр. 25/17 од 23.02.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
  

VI-4. Петар Станић, истраживач-приправник, бира се у звање истраживач-сарадник 

за научну област: Хемија, 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 Владимир Михаиловић, доцент, 

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

Биохемија (председник Комисије), др Ненад Вуковић, ванредни професор, Природно-

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

Данијела Мишић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у 

Београду; научна област: Биологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр. 25/15 од 23.02.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
  

VI-5. Никола Срећковић, истраживач-приправник, бира се у звање истраживач-

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

 

 

VII 

 

По донетој Одлуци Наставно-научног већа Факултета број 580/XIV-1 од 09.12.2020. 

године, по захтеву Института за хемију бр. 03-120/10 од 19.02.2021. године, утврдивши да 

кандидат Јована Марјановић испуњава услове за избор у звање истраживач-приправник, а 

на основу члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следећу 

  

О д л у к у 

 
 VII-1. Јована Марјановић, мастер хемичар и студент докторских академских студија 

хемије, бира се у звање истраживач-приправник за научну област: Хемија у Институту за 

хемију Факултета, на три године. 

 

* * * * 

 

По донетој Одлуци Наставно-научног већа Факултета број 580/XIV-2 од 09.12.2020. 

године, по захтеву Института за физику број 02-120/4 од 18.02.2021. године, утврдивши да 

кандидат Марко Милошевић испуњава услове за избор у звање истраживач-приправник, а 

на основу члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следећу 

  

О д л у к у 

 
 VII-2. Марко Милошевић, мастер физичар и студент докторских академских студија 

физике, бира се у звање истраживач-приправник за научну област: Физика у Институту за 

физику Факултета, на три године. 

 

* * * * 

 

По донетој Одлуци Наставно-научног већа Факултета број 580/XIV-3 од 09.12.2020. 

године, по захтеву Института за физику број 02-120/4 од 18.02.2021. године, утврдивши да 
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кандидат Жељко Цимбаљевић испуњава услове за избор у звање истраживач-приправник, 

а на основу члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута 

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

  

О д л у к у 

 
 VII-3. Жељко Цимбаљевић, мастер физичар и студент докторских академских 

студија физике, бира се у звање истраживач-приправник за научну област: Физика у 

Институту за физику Факултета, на три године. 

 
* * * * 

 

По донетој Одлуци Наставно-научног већа Факултета број 580/XIV-5 од 09.12.2020. 

године, по захтеву Института за математику и информатику бр. 05-120/7 од 18.02.2021. 

године, утврдивши да кандидат Александра Милосављевић испуњава услове за избор у 

звање истраживач-приправник, а на основу члана 85 став 1 Закона о науци и 

истраживањима и члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

  

О д л у к у 

 
 VII-4. Александра Милосављевић, мастер математичар и студент докторских 

академских студија математике, бира се у звање истраживач-приправник за научну област: 

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

 

* * * * 

 

По донетој Одлуци Наставно-научног већа Факултета број 580/XIV-6 од 09.12.2020. 

године, по захтеву Института за математику и информатику бр. 05-120/7 од 18.02.2021. 

године, утврдивши да кандидат Немања Вучићевић испуњава услове за избор у звање 

истраживач-приправник, а на основу члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и 

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

следећу 

  

О д л у к у 

 
 VII-5. Немања Вучићевић, мастер математичар и студент докторских академских 

студија математике, бира се у звање истраживач-приправник за научну област: Математика 

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

 

* * * * 

 

По донетој Одлуци Наставно-научног већа Факултета број 580/XIV-7 од 09.12.2020. 

године, по захтеву Института за математику и информатику бр. 05-120/7 од 18.02.2021. 

године, утврдивши да кандидат Јелена Димитријавић испуњава услове за избор у звање 

истраживач-приправник, а на основу члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и 

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

следећу 
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О д л у к у 

 
 VII-6. Јелена Димитријавић, мастер математичар и студент докторских академских 

студија математике, бира се у звање истраживач-приправник за научну област: Математика 

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

 

* * * * 

 

По донетој Одлуци Наставно-научног већа Факултета број 580/XIV-8 од 09.12.2020. 

године, по захтеву Института за математику и информатику бр. 580/17 од  07.12.2020 

године, утврдивши да кандидат Даница Продановић испуњава услове за избор у звање 

истраживач-приправник, а на основу члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и 

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

следећу 

  

О д л у к у 

 
 VII-7. Даница Продановић, мастер информатичар и студент докторских академских 

студија рачунарске науке, бира се у звање истраживач-приправник за научну област: 

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

 

 

VIII 

 

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 Наташа Ђорђевић, 

ванредни професор, Департман за Биомедицинске науке, Државни универзитет у Новом 

Пазару; ужа научна област: Биологија (председник Комисије), др Снежана Марковић, 

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

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија (предложени ментор) и др 

Емина Малишић, виши научни сарадник, Институт за онкологију и радиологију Србије; 

научна област: Медицинске науке; ужа научна област: Онкологија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/20 

од 23.02.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VIII-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: „Полиморфизми и експресија 

CYP1 и GSTP гена као молекуларни маркери малигне трансформације хуманих 

тумора јајника и механизама биотрансформације нових терапеутика у примарним 

културама ћелија“ и испуњености услова кандидата Невене Планојевић, мастер 

биолога-молекуларни биолог 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 др Снежана 

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. 

 

 

IX 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-120/11 од 

22.02.2021. године у саставу: др Наташа Ђорђевић, ванредни професор, Департман за 

Биомедицинске науке, Државни универзитет у Новом Пазару; ужа научна област: 

Биологија (председник Комисије), др Снежана Марковић, доцент, Природно-

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

животиња и човека и молекуларна биологија (предложени ментор) и др Марко 

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

Крагујевцу; научна област: Биологија, ужа научна област: Ћелијска 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 

 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Молекуларни 

механизми метастазе, експресија и биоинформатичка анализа микро РНК у бенигним 

и малигним туморима хуманих јајника“ за израду докторске дисертације кандидату 

Стефану Благојевићу. 

 

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

Марковић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити 

Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

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

стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, и то у електронској 

верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 15 дана пре усвајања 

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

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

 Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

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

писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима Универзитета у 

Крагујевцу. 

 

 

X 

 

На основу захтева Института за физику бр. 02-120/2 од 18.02.2021. 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 

 

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

извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом „MЕТОД 

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

и испуњености услова кандидата Горана Качаревића, студента докторских академскких 

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

насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Светислав Савовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Нуклеарна физика (председник 

Kомисије); 

2. др Иванка Божовић-Јелисавчић, научни саветник, Институт за нуклеарне 

науке Винча - Институт од националног значаја за Републику Србију, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Физика елементарних честица 

(предложени ментор); 

3. др Иван Смиљанић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча - 

Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду; 

ужа научна област: Физика елементарних честица. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

XI 

 

На основу дописа Института за физику бр. 02-120/3 од 18.02.2021. 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 физику, на докторским академским студијама физике: 
 

1. др Иванка Божовић-Јелисавчић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке 

Винча – Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у 

Београду. 

 

 

XII 

На основу захтева  Института за хемију бр. 01-120/9 од 19.02.2021. године, а на 

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

донело следећу 
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О д л у к у 

 

XII-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа практикума: „Практикум из 

инструменталне аналитичке хемије“, аутора  др Андрије Р. Ћирића, доцента, у 

следећем саставу: 

 

1. др Зорка Станић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка хемија; 

2. др Татјана Вербић, ванредни професор, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Аналитичка хемија; 

3. др Светлана Ђого Мрачевић, доцент, Фармацеутски факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Аналитичка хемија. 

 

 

XIII 

 

На основу предлога колегијума Факултета бр. 01-120/14 од  24.02.2021. године, а на 

основу члана 63 став 4 Закона о високом образовању и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  

 

О д л у к у 

 

XIII-1. Утврђује се предлог Финансијског извештаја Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу за 2020. годину. 

Саставни део ове одлуке је Финансијски извештај ПМФ-а за 2020. годину из става 

1 и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак.  

 

 

XIV 

 

На основу предлога Продекана за наставу Факултета број 01-120/1 од 12.02.2021. 

године, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIV-1. Бира се Организациони одбор за обележавање године Руђера 

Бошковића, у следећем саставу: 

 

• др Ненад Филиповић, Ректор Универзитета у Крагујевцу,  

• Никола Дашић, Градоначелник Крагујевца,  

• др Весна Ранковић, Проректор Универзитета у Крагујевцу,  

• др Владимир Ранковић, Проректор Универзитета у Крагујевцу,  

• др Марија Станић, Декан ПМФ-а, Крагујевац,  

• др Милан Ковачевић, Продекан ПМФ-а, Крагујевац,  

• др Александар Остојић, Продекан ПМФ-а, Крагујевац,  

• др Верица Јевтић, Продекан ПМФ-а, Крагујевац,  

• др Милош Ивановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

• др Мирјана Павловић, доцент, Природно-математички факултет, 

• др Милица Грбовић, доцент, Природно-математички факултет, 
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• др Саша Симић, доцент, Природно-математички факултет, 

• Милена Живковић, истраживач-приправник, Природно-математички факултет, 

• Алекса Ђурђевић, студент, Природно-математички факултет, 

• Драгана Милетић, ПР, Природно-математички факултет, 

• др Душан Гордић, редовни професор, Факултет инжењерских наука,  

• др Анка Симић, доцент, ФИЛУМ, Крагујевац,  

• Немања Момчиловић, наставник физике, Прва крагујевачка гимназија, 

Крагујевац,   

• Ивана Мараш Јовановић, Студентски културни центар, Крагујевац,  

• Душан Алексић, члан Градског већа за образовање,  

• мр Миљан Бјелетић, члан Градског већа за културу,  

• Стефан Јовановић, помоћник Градоначелника за омладину и сарадњу са 

Универзитетом. 

 

 

XV 

 

На основу предлога Главног и одговорног уредника часописа Kragujevac Journal of 

Mathematics број 05-120/13 од 22.02.2021. године, Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XV-1. Бирају се чланови редакције часописа Kragujevac Journal of Mathematics за 

период 2021-2024. година, у следећем саставу: 

 

1. Главни и одговорни уредник (Editor-in-Chief): Сузана Алексић, Крагујевац, Србија 

 

2. Придружени едитори (Аssociate Еditors):  

• Татјана Алексић Ламперт, Крагујевац, Србија 

• Ђорђе Баралић, Београд, Србија 

• Дејан Бојовић, Крагујевац, Србија 

• Бојана Боровићанин, Крагујевац, Србија  

• Нада Дамљановић, Чачак, Србија 

• Јелена Игњатовић, Ниш, Србија 

• Небојша Икодиновић, Боград, Србија 

• Бошко Јовановић, Београд, Србија 

• Маријан Марковић, Подгорица, Црна Гора 

• Марко Петковић, Ниш, Србија 

• Мирослава Петровић-Торгашев, Крагујевац, Србија  

• Марија Станић, Крагујевац, Србија 

3.   Чланови редакције (Editorial Board): 

• Драгић Банковић, Крагујевац, Србија 

• Richard A. Brualdi, Madison, Wiskonsin, USA 

• Bang-Yen Chen, Michigan, USA 

• Claudio Cuevas, Recife, Brazil 






