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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број:400  

25.08.2021. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

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

мандатном периоду, одржане дана 25.08.2021. године, са почетком у 12 часова. 

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

доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, проф. др Бојана Боровићанин, мр Љиљана 

Вукићевић-Ђорђевић, др Небојша Даниловић,  доц. др Слађана Димитријевић, проф. др 

Мирољуб Дугић,  проф. др Невена Ђукић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош 

Ивановић, 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 Милан Станковић, 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 Зоран Матовић, па је седници 

у даљем раду присуствовало укупно 28 чланова. 

 

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

иницијативи: Секретар Факултета, Небојша Ђусић, дипл. правник, Далиборка Јовановић, 

економиста. 

 

Седницом Наставно-научног већа Факултета по овлашћењу Декана Факултета 

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

Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Верификација мандата члана Наставно-научног већа. 

2. Усвајање Записника са претходне седнице. 

3. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање редовни професор 

у Институту за хемију. 

4. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за физику. 

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

математику и информатику. 

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

Институту за математику и информатику. 

7. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за хемију. 
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8. Покретање поступака за избор сарадника у звање асистент у Институту за математику и 

информатику. 

9. Доношење одлука о избору истраживача-сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 

10. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисијa о оцени и одбрани  

урађених  докторских  дисертација у Институту за хемију, Институту за биологију и 

екологију и Институту за математику и информатику. 

11. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану у Институту за биологију и 

екологију. 

12. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за хемију. 

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

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за математику и информатику. 

14. Разматрање Извештаја Комисијa за оцену научних заснованости тема докторских 

дисертација и испуњености услова кандидата у Институту за физику и Институту за 

хемију. 

15. Поверавање наставе у Институту за математику и информатику и Институту за 

биологију и екологију. 

16. Предлог допуне листе ментора за школску 2020/2021. годину. 

17. Разно. 
 

I 

 

На основу дописа Института за физику бр. 02-400/6 од 19.08.2021. године, а сходно 

члану 178 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

 

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

Даниловићa, асистентa са докторатом у Институту за физику, у текућем мандатном 

периоду.   

 

Верификацијом мандата др Небојша Даниловић је постао пуноправни члан Већа на 

текућој седници. 

Утврђује се да је на основу члана 178 став 1, алинеја 3 Статута Факултета  др Сањи 

Јањићевић, доценту у Институту за физику, дана 14.07.2021. године,  престао мандат члана 

Наставно-научног већа, због престанка звања сарадника Факултета. 

 

      

II 

 

Записник под бројем 340 са LIV седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 07.07.2021. године, једногласно је усвојен. 
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                                                                              III 

 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-400/9 од 23.08.2021. године и члана 

142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

за избор једног наставника у звање редовни професор за научну област Хемија,  ужа научна 

област Неорганска хемија у Институту за хемију Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији и дописни члан САНУ, 

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

научна област: Неорганска хемија (председник Комисије); датум избора - дописни 

члан САНУ: 05. 11. 2015. године; датум избора – редовни професор: 2001. године; 
2. др Катарина Анђелковић, редовни професор, Универзитет у Београду, Хемијски 

факултет; ужа научна област: Неорганска хемија; датум избора: 23. 11. 2007. године; 

3. др Зоран Д. Матовић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Неорганска хемија; датум избора: 26. 09. 

2013. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

                                                                              IV 

 

На основу захтева Института за физику, бр. 02-400/7 од 19.08.2021. године и члана 

142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

           О д л у к у 

 

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

за избор једног наставника у звање ванредни професор за научну област Физика, ужа 

научна област Електродинамика, физика плазме и астрофизика у Институту за физику 

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

 

1. др Лука Ч. Поповић, научни саветник, Aстрономска опсерваторија у Београду, 

Универзитет у Београду; ужа научна област:  Астрофизика (председник Комисије); 

датум избора у звање: 18.09.2001; 

2. др Драгана Илић, ванредни професор; Универзитет у Београду, Математички 

факултет; ужа научна област:  Астрофизика; датум избора у звање: 18.02.2017; 
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3. др Милан Ковачевић, редовни професор; Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област:  Атомска, молекулска и оптичка физика; 

датум избора у звање: 27.09.2019. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

V 

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 стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др Зоран 

Огњановић, научни саветник, Математички институт Сану у Београду, ужа научна област: 

Математичка логика и рачунарство, датум избора 19.11.2008. године, члан, др Милош 

Ивановић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске комуникације, датум избора 14.06.2017. године, 

председник Комисије и др Вишња Симић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Вештачка интелигенција, датум избора 

14.07.2016. године, члан, као и дописа Универзитета бр. IV-01-391/4 од 22.06.2021. 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 

 

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

Татјана Стојановић, доцент, изабере у звање доцент за научну област Рачунарске науке, 

ужа научна област Рачунарске науке у Институту за математику и информатику 

Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 
VI 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-400/2  од 

19.08.2021. 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 

 

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

за избор једног наставника у звање доцент за научну област Педагошке и андрагошке науке, 

ужа научна област Методика наставе математике у Институту за математику и 

информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 
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1. др Ђурђица Такачи, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-

математички факултет, ужа научна област: Примењена анализа; датум избора у 

звање 10.03.1997. (председник Комисије); 

2. др Бранислав Поповић, ванредни професор у пензији, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Методика, историја и 

филозофија математике; датум избора у звање 07.09.2017. 

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

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

датум избора у звање 09.07.2018. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

      

VII 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-400/10 од 23.08.2021. године, а на основу 

члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 2 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

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

ужа научна област Аналитичка хемија у Институту за хемију Факултета. 

 

      VIII 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-400/3 од 19.08.2021. 

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

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

објављивању конкурса за избор два сарадника у звање асистент  за научну област 

Математика, ужа научна област Математичка анализа са применама у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

 

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

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за научну област 

Рачунарске науке, ужа научна област Методологије рачунарства у Институту за 

математику и информатику Факултета. 
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           IX 

 

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, Природноматематички факултет; ужа научна област: 

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

Татјана Љ. Митровић, редовни професор, Универзитет у Нишу, Природноматематички 

факултет; ужа научна област: Експериментална биологија и биотехнологија; 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. 25/52 од 19.08.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

 

О д л у к у 
 

IX-1. Александра Никезић, истраживач-приправник, бира се у звање истраживач-

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

четири године. 

 

* * * * 

 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Владимир Јуришић, редовни професор, 

Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, научна област: Медицинске 

науке, ужа научна област: Патолошка физиологија (председник Комисије); др Невена 

Ђукић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природноматематички 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, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и Продекана за наставу бр. 25/53 од 19.08.2021. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
 

IX-2. Јована Тодосијевић, истраживач-приправник, бира се у звање истраживач-

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

четири године. 

 

      X 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Љубинка 

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

ужа научна област: Аналитичка хемија (председник Комисије), др Александар Лолић, 

ванредни професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Аналитичка хемија и др Андрија Ћирић, доцент, Природноматематички факултет, 
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Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка хемија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и Продекана за наставу Факултета бр. 25/48 

од 02.08.2021. године, 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 о оцени докторске дисертације под насловом: „Примена 

природних минерала као сензора за електрохемијска одређивања различитих 

једињења у воденој и неводеној средини“ кандидата Јелене Степановић и констатује да 

у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 16 

став 7 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског 

уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у Крагујевцу у 

циљу добијања сагласности. 

 

* * * * 

 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Гордана Гајић, 

виши научни сарадник, Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“, Институт од националног значај за Републику Србију; научна област: 

Биологија, ужа научна област: Екологија биљака (председник Комисије), др Милан 

Станковић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине и др 

Снежана Бранковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет; 

ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/51 

од 16.08.2021. године, 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 о оцени докторске дисертације под насловом: „Алелопатски 

потенцијал изабраних инвазивних врста биљака из различитих екосистема Србије“ 

кандидата Филипа Грбовића и констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид 

јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 16 

став 7 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског 

уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у Крагујевцу у 

циљу добијања сагласности. 
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* * * * 
 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Слободан 

Макаров, редовни професор, Универзитет у Београду, Биолошки факултет; научна област: 

Биологија, ужа научна област: Биологија развића животиња, др Александар Остојић, 

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

област: Биологија, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине, др Снежана Танасковић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

Агрономски факултет у Чачку; научна област: Биотехничке науке, ужа научна област: 

Заштита биља (председник Комисије), др Ана Митровски Богдановић, доцент, Универзитет 

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

област: Зоологија и др Урош Савковић, научни сарадник, Универзитет у Београду, 

Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Институт од националног 

значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду; научна област: Биологија, ужа 

научна област: Еволуциона биологија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и Продекана за наставу Факултета бр. 25/50 од 16.08.2021. године, 

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 о оцени докторске дисертације под насловом: „Утицај исхране 

на животни циклус и морфолошку варијабилност Plodia interpunctella (Lepidoptera: 

Pyralidae)“ кандидата Филипа Вукајловића и констатује да у року од 30 дана од дана 

стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 16 

став 7 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског 

уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у Крагујевцу у 

циљу добијања сагласности. 

 

* * * * 

 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Марија 

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

ужа научна област: Математичка анализа са применама (председник Комисије), др Татјана 

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

област: Математичка анализа са применама и др Марјан Матејић, доцент, Универзитет у 

Нишу, Електронски факултет; ужа научна област: Математика, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и Продекана за наставу Факултета бр. 25/49 

од 16.08.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

 

X-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Неке 

модификације класичних мера, одговарајући ортогонални полиноми и квадратуре 

Гаусовог типа“ кандидата Невене Васовић и констатује да у року од 30 дана од дана 

стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 16 

став 7 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског 

уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у Крагујевцу у 

циљу добијања сагласности. 

 
XI 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-400/16 од 23.08.2021. 

године у саставу: др Јелена Лозо, редовни професор; Универзитет у Београду, Биолошки 

факултет; ужа научна област: Биохемија и молекуларна биологија (председник Комисије); 

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; др Наташа Јоковић, 

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

област: Експериментална биологија и биотехнологија, као и сагласности Института за 

биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Биохемијска карактеризација изабраних биљних врста из родова 

Triticum, Avena и Triticosecale у условима топлотног стреса“, кандидата Стефана Марковића. 

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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XII 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о пријави, 

изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта 

Универзитета у Крагујевцу, као и захтева Института за хемију, бр. 03-400/11 од 23.08.2021. 

године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-1. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Компаративно испитивање молекулских дескриптора 

заснованих на сопственим вредностима“, кандидата Изудина Реџеповића (ментор 

докторске дисертације је др Борис Фуртула, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија; УДК: 544 (пет 

стотина четрдесет и четири), у следећем саставу:  
 

1. др Иван Гутман, професор емеритус и редовни члан САНУ, Универзитет у 

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

(председник Комисије); 

2. др Светлана Марковић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Физичка хемија; 

3. др Биљана Арсић, виши научни сарадник; Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Органска хемија и Биохемија. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 
 

XIII 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта 

Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Мирослав Ристић, редовни професор, 

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

(председник Комисије), др Предраг Поповић, доцент, Универзитет у Нишу, Грађевинско-

архитектонски факултет; ужа научна област: Математика и др Слађана Димитријевић, 

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

Математичка анализа са применама, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и Продекана за наставу Факултета бр. 25/47 од 22.07.2021. године, Наставно-научно 

веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIII-1. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Contribution to the theory of 

Random Environment Integer-Valued Autoregressive processes“ и испуњености услова 
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кандидата Богдана Пирковића и констатује да у року од 15 дана од дана стављања на увид 

јавности није било никаквих примедби. 

 

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

Александар Настић. 

 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 став 

1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског 

уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби Универзитета 

у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за претходна питања. 

 

 
XIV 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 02-400/15 од 18.08.2021. 

године у саставу: др Братислав Маринковић, научни саветник у пензији, Универзитет у 

Београду, Институт за физику; ужа научна област: Атомска, молекулска, хемијска и 

оптичка физика (председник Комисије); др Иван Манчев, редовни професор, 

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

физика; др Виолета Петровић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика 

(предложени ментор), као и сагласности Института за  физику, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Теоријско-

нумеричка метода за одређивање параметара јонизације и електронске концентрације 

у процесима интеракције импулсног ласерског зрачења са материјалима биолошког 

порекла“ за израду докторске дисертације кандидату Христини Делибашић Марковић. 

 

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

Виолета Петровић. 

 

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

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

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

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

званичној интернет страници Факултета, најмање 15 дана пре усвајања извештаја комисије 

на надлежном органу, као и да о почетку стајања на увиду јавности обавести надлежне 

органе Универзитета у Крагујевцу одмах, а најкасније у року 3 дана. 
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 Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

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

писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима Универзитета у 

Крагујевцу. 

 
* * * * 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-400/13 од 23.08.2021. 

године у саставу: др Биљана Петровић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

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

коментор); др Ана Рилак Симовић, виши научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, 

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

др Сања Гргурић Шипка, редовни професор, Универзитет у Београду, Хемијски 

факултет; ужа научна област: Неорганска хемија (председник Комисије), као и 

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

следећу 

 

О д л у к у 

 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Синтеза, 

карактеризација и биолошка активност моно- и динуклеарних рутенијум(II/III) 

комплекса са азот-донорским лигандима“ за израду докторске дисертације кандидату 

Милици Међедовић. 

 

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

Биљана Петровић и др Ана Рилак Симовић. 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-400/12 од 23.08.2021. 

године у саставу: др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији,  дописни члан САНУ, 

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

Неорганска хемија (председник Комисије); др Изток Турел, редовни професор, 

Универзитет у Љубљани, Факултет за хемију и хемијску технологију; ужа научна област: 

Неорганска хемија; др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник, Универзитет у 

Београду, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство; ужа научна област: 

Молекуларна биологија; др Биљана Ђ. Глишић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, 

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

коментор); др Јакоб Кљун, доцент, Универзитет у Љубљани, Факултет за хемију и 

хемијску технологију; ужа научна област: Неорганска хемија (предложени коментор), као 

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

следећу 

О д л у к у 

 

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

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

биолошка активност комплекса бакра(II), сребра(I) и злата(III) са азолима као 

антифунгалним агенсима“ за израду докторске дисертације кандидату Невени 

Стевановић. 

 

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

Глишић и др Јакоб Кљун. 

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. 

 
* * * * 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-400/14 од 23.08.2021. 

године у саставу: др Зоран Марковић, научни саветник, Универзитет у Крагујевцу, 

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

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

информационе технологије; научна област: Хемија (предложени коментор); др Зорица 
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Петровић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); др Бранка 

Огњановић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; др 

Веселин Маслак, ванредни професор, Универзитет у Београду, Хемијски факултет; ужа 

научна област: Органска хемија, као и сагласности Института за  хемију, Наставно-научно 

веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

XIV-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „СТРУКТУРНЕ И 

АНТИОКСИДАТИВНЕ ОСОБИНЕ НОВОСИНТЕТИСАНИХ ФЕНОЛНИХ 

ДЕРИВАТА 4,7-ДИХИДРОКСИКУМАРИНА“ за израду докторске дисертације 

кандидату Жику Милановићу. 

 

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

Марковић и др Едина Авдовић. 

 

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. 
 

          XV 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-400/1 од 

19.08.2021. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XV-1. Одређује се да се испити у августовском и септембарском испитном року 

повере: 
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XV-2. Одређује се да се у августовском и септембарском испитном року 

практични/писмени испити повере следећим истраживачима-сарадницима: 

 

Предмет Студијски програм Истраживач-сарадник 

Основи молекуларне биологије ОАС Биологија Невена Планојевић 

Основи биотехнологије ОАС Биологија Александра Никезић 

Биологија човека ОАС Биологија Александра Никезић 

Молекуларне основе живог света ОАС Екологија Александра Никезић 

Молекуларна биологија човека МАС Биологија-

молекуларна биологија 

Стефан Благојевић 

Молекуларне методе структурне 

биологије 

МАС Биологија-

молекуларна биологија 

Стефан Благојевић 

Основне академске студије Математике 

Шифра  Назив предмета Наставник, звање 

М155, 

19.МА2037 
Структуре података и алгоритми 1 Др Вишња Симић, доцент 

Мастер академске студије Математике 

Шифра  Назив предмета Наставник, звање 

М266 Методика наставе програмирања Др Вишња Симић, доцент 

Основне академске  студије Информатике 

Шифра  Назив предмета Наставник, звање 

19.INF037 Структуре података и алгоритми 1 Др Вишња Симић, доцент 

 Образовни софтвер 1 Др Вишња Симић, доцент 

М266, 

19IN1052 

Методика програмирања/Методика наставе 

програмирања 
Др Вишња Симић, доцент 

М253, 

19IN1033 

Формални језици, аутомати и језички 

процесори/Формални језици и језички 

процесори 

Др Вишња Симић, доцент 

19.IN2026 Теорија аутомата и програмски преводиоци Др Вишња Симић, доцент 

19.FI2023 Логичко и функцијско програмирање Др Вишња Симић, доцент 

Мастер академске  студије Информатике 

Шифра  Назив предмета Наставник, звање 

МИ2012 Хеуристичке методе оптимизације Др Вишња Симић, доцент 






